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Útmutatásaink az ismeretek mai szintjét tükrözik és a vevők/felhasználók legjobb tudás szerinti tanácsadását szolgálják, de azokat a felhasználási területekkel és az alkalmazási 
feltételekkel individuálisan egyeztetni kell. A szállított termék alkalmasságáról és felhasználásáról a vevő/felhasználó saját felelősségére dönt, ezért ajánljuk, a termék 
alkalmasságának ellenőrzéséhez egy próbadarab elkészítését. A továbbiakban az Általános eladási feltételek érvényesek. Valamennyi korábbi adatlap ezen kiadással érvényét 
veszti. A csomagolásra, színárnyalatokra és a rendelkezésre álló csillogási fokokra vonatkozó változtatások joga fenntartva. 
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Leírás 

Azonnal felhasználható, oldószer alapú szórópác mikronizált pigmensek alapján fénytartó speciális 
festékanyagokkal kombinálva a kiemelt pórusú pácmegjelenéshez; a fa nem durvul fel és nagyon jó 
fénytartóság.  
 

A felhasznált oldószerkeverék aromás oldószertől mentes. 
 

Valamennyi színárnyalat egymással keverhető és igényre ADLER Konzentrationsregler 90318–cal 
világosítható.  
 
 

Felhasználási területek 

 
A nagy pórusú lombos faanyag pácolásához, mint pl. tölgyfa, kőrisfa, mahagóni stb., ha kiemelt pórusú 
pácmegjelenést szeretnének elérni.  
 
Az ADLER Spritzbeize 10901 ff-val lepácolt felületeket éppúgy át lehet lakkozni oldószer tartamú, mint 
vízzel higítható falakkokkal.  
 
 

Alkalmazás 

A felületet 150-es szemcsézettséggel alaposan le kell csiszolni. A csiszolóport  különösen a fa pórusaiból 

 alaposan el kell távolítani. A tompa csiszolópapír és az egyenetlen csiszolás foltos pácmegjelenéshez 
vezethet. A faanyag benedvesítésére a pácolás előtt nincs szükség.  
 
Az ADLER Spritzbeize-t az alkalmazás előtt és alatt jól fel kell keverni. A pácot egyenletesen és kevés 
felesleggel (kb. 35 g/m²) felszórni (sűrített levegős szórók: 1,5 mm-es fúvókamérettel, 1,5 - 2,5 bar 
szórónyomással) úgy, hogy a felület kicsit nedvesnek tűnjön. A pác felhordásához Airmix- vagy Airless-
alacsony nyomású berendezések is alkalmasak. A munkaeszközöket a használat után azonnal acetonnal 
vagy ADLER Nitroverdünnung-gal meg kell tisztítani. 
 
Száradási idő (szobahőmérséklet 20 °C): kb. 15 perc, amennyiben oldószer tartalmú, kb. 1 óra, ha vízzel 
higítható falakkal lakkozzák át. Szükség szerint a száradást elő is lehet segíteni. 
 
Átlakkozás: Az ADLER Spritzbeize 10901 ff éppúgy átlakkozható víz, mint oldószer alapú bútorlakkokkal 
is. A világos pácszíneknél ezt kiegészítően alapvetően ajánlott olyan fénytartó lakkok használatát, mint pl. 
ADLER Legnopur 26211 ff vagy ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff. A nem fénytartó lakktípusok 
alkalmazásánál számítani kell arra, hogy a végleges szín kicsit sárgás lesz; idővel ez a hatás erősödik. 
Olyan különböző fafajták, mint pl. tölgyfa, vörösfenyő stb. vízzel higítható alkotóanyagokat tartalmaznak, 
amelyek vízzel higítható bútorlakkokkal való lelakkozásnál aktiválódnak. . Az elszíneződés vagy 
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kihangsúlyozások elkerüléséhez (ezek a fa eredetétől függően különböző erősségűek lehetnek), ajánljuk 
tölgyfa, vörösfenyő és egyéb alkotóanyagokban gazdag fafajták lakkozásánál az ADLER PUR-Primer 
25291-gyel való alapozást (Az ADLER PUR-Primer adatlapját figyelembe kell venni!). 
 
A pácolási munkálat megkezdése előtt az eredeti faanyagon mindig el kell végezni egy 
próbapácolást és az a kívánt lakkal át kell lakkozni, hogy meg lehessen ítélni a végleges 
színárnyalatot. Keveréshez csak azonos fokozatú pácot használjon. 
 
Kérjük, vegye figyelembe a „Fapácolási munkálatokra vonatkozó irányelv“–ünket, valamint a 
Biztonsági adatlapot. 
 
 

Kiadósság 

Kb. 8 - 10 m²/l, a pácolandó elemek formája szerint  
 
 

További utasítások 

Higítás és világosítás ADLER Konzentrationsregler 90318 

A munkaeszközök tisztítása Acetonnal vagy ADLER Nitroverdünnung 80001-gyel 

 
 

Csomagolás 

0,9 l; 4 l 
 
 

Tartósság 

1 év eredeti lezárt csomagolásban 
 

Színárnyalatok 

Fehér 10901  Konyak 10908 
Kender 10902  Gesztenye 10909 
Olíva 10903  Mahagónibarna 10910 
Nád 10904  Dohány 10911 
Palizander 10905  Mahagonivörös 10912 
Méz 10906  Fekete 10913 
Rusztikális 10907    

 
 

 


