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Technický list
ADLER Wisch- und Strukturputz

40260

Popis výrobku:

Jemnozrnný biely štruktúrovaný podklad na báze syntetických
disperzií.

Osobité vlastnosti:

Pripravený na použitie, ľahké spracovanie, difúzny.

Oblasť použitia

Pre kreatívnu úpravu stien na vnútornej omietke, pevné disperzné
nátery a betón s ADLER Effektlasur. Zvýrazňuje svetlo-tmavé
stieracie efekty.

Spôsob aplikácie:

S maliarskou štetkou natierať krížom-krážom alebo polkruhovito,
kým nie je dosiahnutý želaný efekt.

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, čistý a nosný. Existujúce glejové nátery
musia byť bezo zbytku odstránené. Savé a kriedovité podklady
prednatrieť s ADLER Tiefengrund vodouriediteľným. Miesta
s farebnými rozdielmi a tmelené miesta predupraviť s ADLER
Formel 2000.

Základný náter:

1x s ADLER Wisch – und Strukturputz

Vrchný náter:

1x ADLER Effektlasur

Riedenie:

Pripravený na použitie

Teplota spracovania
a objektová teplota :

Nie menej ako +5˚C.
Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota čas sušenia
badateľne predĺžia.

Čas sušenia:

Najmenej 12 hodín po premaľovanie s ADLER Effektlasur

(teplota miestnosti 20 °C)

Pracovné náradie:

Ihneď po použití očistiť vodou. Zaschnuté zvyšky odstrániť
s ADLER Abbeizer.

Výdatnosť:

Obsah nádoby vystačí pre cca 30m2, podľa hrúbky štruktúry

Balenie:
Farebné odtiene:

16 kg , vaničková hranatá nádoba
Weiss (biely)

Techn. bezpečnostné
údaje:

Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov!
.
Prosím obráťte
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ADLER Wisch- und Strukturputz 40260

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.

