ADLER NC-Spraylack

90012 ff

POPIS PRODUKTU
Všeobecné informace

Rychleschnoucí opravný lak ve spreji na bázi nitrocelulózy pro použití
v interiéru.
 Rychleschnoucí, velmi dobrý rozliv

Speciální vlastnosti a zkušební
normy



Bez tvorby záprachu

 Odolnost proti působení chemických vlivů podle normy ÖNORM A
1605-12: Třída hodnocení1-C
Oblasti použití



pro drobné opravy lakovaných povrchů nábytku a vnitřního
vybavení



pro přelakování škrábanců po montáži



pro opravu známek opotřebení



K přelakování defektů vzniklých na nábytku nebo vnitřním
vybavení ze dřeva

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování



Teplota materiálu, podkladu a okolí musí dosahovat minimálně
15 C.



Před použitím důkladně protřepejte! Musí přitom být slyšitelný
pohyb promíchávacích kuliček (2 min). Během zpracovávání
obsah občas protřepáním promíchejte.



Držte sprej ve svislé poloze a stříkejte rovnoměrně a ne příliš silně
ze vzdálenosti přibližně 20 - 30 cm při pokojové teplotě.



Aby byla dosaženo stejné barvy/zvýraznění a kompatibility,
musí být vždy provedena zkouška stříkáním na nenápadném
místě.



Aplikujte druhý nástřik po 3 až 6 minutách; několik tenkých vrstev
je lepších než jedna silná vrstva.
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ADLER NC-Spraylack

Způsob nanášení



Dózu po použití otočit dnem vzhůru a stříkací hlavu stříkáním zcela
vyprázdnit, až již uniká pouze hnací plyn, tak aby nedošlo
k zalepení trysky.



Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

Stříkání
Produkt je připravený k okamžitému použití.

Doby schnutí
(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

ca. 10 - 15 min
Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na
podkladu, tloušťce nánosu, teplotě, výměně vzduchu a relativní
vlhkosti vzduchu.

PODKLAD
Kvalita podkladu

Ošetřované povrchy by měly být čisté, suché a zbavené mastnoty.

Příprava podkladu

Obrousit zrnitostí P 320 - 360 a očistit. Pozor na probroušení!

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ
Velikosti balení

Objem nádoby spreje 150 ml

Barevné odstíny/stupně lesku

G30 matt
G70 seidenmatt

90012
90013

DALŠÍ INFORMACE
Trvanlivost/skladování

Minimálně 12 měsíců v originálně uzavřených obalech.
Ochlaďte, chraňte před přímým slunečním zářením!
Skladujte ve svislé poloze při pokojové teplotě.

Bezpečnostně - technické
informace

Bližší informace k tématu bezpečnost při transportu, skladování
a zacházení a rovněž i pro likvidaci naleznete v příslušném
bezpečnostním
listu.
Aktuální
verzi
získáte
na
webu
www.adlercesko.cz.
Stříkací sprej je pod tlakem. Uchovávat na dobře větraném místě.
Chránit před přímým slunečním zářením a teplotami pod 5 °C a nad
50 °C. Nestříkejte na kůži. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Nestříkat
proti plameni nebo žhavým předmětům. Ani po spotřebování obsahu
neotvírat násilím nebo pálit.
Řiďte se pokyny v bezpečnostním listu.
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