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Útmutatónk az ismeretek mai szintjét tükrözi, célja a vásárló/felhasználó legjobb tudásunk szerinti tájékoztatása. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkori alkalmazási 
területet és a feldolgozási körülményeket. A szállított termék alkalmasságát és használatának módját a vásárló/felhasználó saját felelősségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk 
egy mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink“ érvényesek. Jelen kiadással minden korábbi 
mûszaki adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk  

 

ADLER Rustica 10001 ff 
 

        

   

 
 
 

          

 

Leírás 

Mikronizált pigmens alapú, felhasználásra kész, oldószer alapú pác színtartó speciális színanyagokkal a 
pórusokat kihangsúlyozó és rusztikális pácolási megjelenéshez; nem szükséges feldurvítani a fa felületét, 
és nagyon jó a színtartósága.  
 

A felhasznált oldószerkeverék nem tartalmaz aromás oldószereket. 
 

Az összes színárnyalat egymással keverhető és szükség esetén az ADLER Konzentrationsregler 90315-
tel világosabbá tehető.  
 
 

Alkalmazási területek 

Olyan durva pórusú lombhullató faanyagok pácolásához, mint pl. tölgy, kőris, mahagoni stb., ha a 
pórusokat kihangsúlyozó és rusztikális pácolási megjelenés elérése a cél.  
 
Az ADLER Rustica-val pácolt felületeket éppúgy át lehet lakkozni oldószertartalmú, mint vízzel higítható 
falakkokkal.  
 
 

Feldolgozás 

A felületeket 120-150-es szemcsézettséggel alaposan le kell csiszolni. A csiszolás során keletkezett port – 
különösen a fa pórusaiból – alaposan el kell távolítani. Az eltompult csiszolópapír és az egyenetlen 
csiszolás foltos pácolási megjelenést eredményezhet. A pácolás előtt nincs szükség a faanyag vizezésére.  
 
Az ADLER Rustica 10001 ff-et a feldolgozás előtt és feldolgozás során jól fel kell keverni. A pácot 
egyenletesen és vastagon ecsettel vagy szórópisztollyal (sűrített levegős szórás: 1,5-1,8 mm-es 
fúvókaméret, 1,5 - 2,0 bar szórónyomás) kell felhordani. A maradékot rövid idő után nem szöszölő 
pácpapírral (bála) hosszában, a farostok irányában le kell húzni. A munkaeszközöket a használat után 
azonnal Aceton-Waschverdünnung 95130-cal vagy ADLER Nitroverdünnung 80001-gyel meg kell tisztítani. 
 
Az ADLER Rustica 10001 ff nagyon jól feldolgozható hengeres pácfelhordó géppel (moosgummi henger) 
utánkapcsolt elosztókefével. 
 
Száradási idő (szobahőmérséklet: 20 °C):  kb. 30 perc, ha oldószertartalmú, kb. 2 óra, ha vízzel higítható 
falakkal lakkozzák át. Szükség esetén gyorsított száradásra is lehetőség van, pl. 60 s fúvókás szárítóval 
(70-80 °C). 
 



 
 
 
 
 
 

Fortsetzung ADLER Rustica 10001 ff 
 

 
Átlakkozás: Az ADLER Rustica 10001 ff  éppúgy átlakkozható víz-, mint akár oldószeralapú 
bútorlakkokkal. A világos pácárnyalatokhoz javasolt az olyan színtartó lakkok használata, mint pl. az 
ADLER Legnopur 26211 ff vgay az ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff. A nem színtartó lakktípusok 
használatakor számolni kell azzal, hogy a végleges színárnyalat kicsit elsárgul; az idő folyamán ez a hatás 
felerősödik. 
Különböző fafajták, mint pl a tölgy, vízben oldódó alkotóanyagokat tartalmaz, amelyek a vízzel higítható 
bútorlakkokkal való átlakkozás folyamás aktiválódnak. Az elszíneződések vagy egyéb jelek megelőzése 
érdekében (ezek a faanyag eredetétől függően különböző erősségűek lehetnek), javasoljuk a tölgy és 
egyéb alkotóanyagokban gazdag fafajták lakkozásakor az ADLER PUR-Primer 25291-gyel való 
előlakkozást (Kérjük, vegye figyelembe az adatlapot!). 
 
A pácolási munkálatok megkezdése előtt mindig eredeti faanyagon próbapácolást kell végezni és 
azt a tervezett lakkal át kell lakkozni annak érdekében, hogy meg lehessen ítélni a végleges 
színárnyalatot. A keveréshez csak az azonos egységgel ellátott pácokat szabad használni. 
 
Kérjük, vegye figyelembe az általunk kiadott „A faanyagok pácolására vonatkozó irányelev“-et, valamint 
a Biztonsági adatlapot. 
 

Kiadósság 

12 - 15 m²/l kézzel való felhordás során felkenéssel 
kb. 10 m²/l szórt felhordás során 
kb. 40 m²/l hengeres pácfelhordó géppel való felhordás során 
 

További utasítások 

Higítás és világosítás ADLER Konzentrationsregler 90315 

 

Csomagolás 

900 ml, 4 l 
 

Tartósság 

1 év eredeti lezárt csomagolásban 
 

Színárnyalatok 

Ligurien (Liguria) 10001 

Navarra (Navarra) 10002 

Abruzzen (Abruzzo) 10003 

Lombardei (Lombardia) 10004 

Katalonien (Katalonia) 10005 

Kastillien (Kasztília) 10006 

Andalusien (Andalúzia) 10007 

Kalabrien (Kalábria) 10008 

Apulien (Puglia) 10009 

Galicien (Galícia) 10010 

Toskana (Toszkána) 10011 

Piemont (Piemont) 10012 

Umbrien (Umbria) 10013 

 


