
 
  

 

  Prosím obráťte 

 

02-10(nahrádza 03-07)  Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza 

 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk 
 

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s 

oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku 

vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov 

a stupňov lesku vyhradená. 
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ADLER  Unigrund 54065 ff 

   

 

      

 

 
 

 

  20 % 80001        

 
Popis výrobku: univerzálny jednokomponentný priľnavostný základ na báze 

špeciálnej syntetickej živice s ochranným účinkom voči korózii. 

 

Oblasť použitia: železo, oceľ, neželezné kovy, (zinok, hliník a meď) plasty odolné voči 

rozpúšťadlám a drevo 

 Eloxovaný hliník a nerez veľmi dobre obrúsiť a naniesť ADLER 2K-

Epoxigrund 

 

Spôsob aplikácie: natieranie, valčekovanie, striekanie 

 

 Striekanie je povolené iba v striekacích kabínach, ktoré 

zodpovedajú smernici VOC. 

 

Príprava podkladu: Železo a oceľ:  
Hrdzu odstániť až po lesklý kov. Zvyšky olejov a tukov omyť 

s ADLER Entfetter 80394.  

Interiér: 1 sýty náter s ADLER Unigrund 54065ff 

Exteriér: 2 nátery s ADLER Unigrund 54065 ff 

 

Zinok: 

Obrúsiť brúsnym rúnom a ADLER Entfetter 80394. 

2 náterz s ADLER  Unigrund 54065 ff 

 

Hliník a iné neželezné kovy: 

Obrúsiť brúsnym rúnom a ADLER Entfetter 80394.  

1 náter s ADLER Unigrund 54065 ff. 

 

Plasty: 

Obrúsiť s brúsnym rúnom. 

1 náter s ADLER Unigrund 54065ff. 

Vzhľadom na množstvo druhov plastických hmôt odporúčame skúšku 

priľnavosti. 

 

Drevo a drevené dielce: 

Surové ihličnaté drevo resp. drevo náchylné na napadnutie 

drevokaznými hubami  natrieť  s Pullex-Imprägniergrund 

1-2  náter s ADLER Unigrund 54065 ff. 

POZOR: vlhkosť dreva nesmie prekročiť 15% 

 

Pre drevené okná odporúčame  ADLER Alkydgrund 54063 ff 



(strana 2)  ADLER Unigrund 54065 ff 
 

Pokračovanie  

 

02-10(nahrádza 03-07) 
 - 2 -  

Na starých lakoch zo syntetickej živice je potrebný skúšobný náter 

pre overenie znášanlivosti ( nebezpečenstvo zdvihu spodnej vrstvy) 

 

 

Riedenie: ADLER Unigrund 54065 ff je pripravený na natieranie. Na 

dosiahnutie viskozity pre striekanie  cca 20s DIN 53211 (4 mm) musí 

byť zriedený s cca 20% ADLER Nitroverdünnung 80001.  

 

Teplota spracovania min  +5 °C 

objektová teplota:  

 

Čas sušenia (20°C): prach sa nelepí 20 min 

100 µm suchý mokrý film prelakovateľný s KH-lakmi po cca 3 hodinách 

    S 2K-lakmi po cca 12 hodinách 

 Zvýšením teploty sa čas schnutia môže podstatne skrátiť. 

 Upozornenie: po schnutí viac ako 3 dni musí byť pred prelakovaním 

vykonané prebrúsenie. 

 

Vrchné lakovanie: možné s väčšinou bežných  1K- a 2K- lakov ako napr.: 

 ADLER Samtalkyd 52351 ff 

 ADLER Briliantalkyd 52301 ff 

 ADLER Express 52750 ff 

 ADLER 2K-Acrylatlack Weiss 69518 

 

Pracovné náradie: čistiť s ADLER Nitroverdünnung 80001 

 

Výdatnosť: 10 m
2
/l  

 

Trvanlivosť: 3 roky v originálne uzavretom obale 

 

Balenie: 375 ml, 750 ml, 2,5 l  

 

Farebné odtiene: Weiss ( biely)   41191 

 Grau (sivý)   41192 

 Rotbraun (červenohnedý) 41193 

    

Techn. bezpečnostné  Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov! 

údaje: 


