ADLER Innenlasur

30801 a násl.

Popis výrobku

Vodouředitelná lazura na akrylátové disperzní bázi v dekorativních a
pestrých odstínech pro interiér. Příjemně voní, lehce zpracovatelná.
Díky transparentním hedvábně lěsklým odstínům zůstává zachován
přirozený vzhled dřeva.

Zvláštní vlastnosti

Těžce hořlavá dle normy ÖNORM A 1605 bod 12-5 (třída namáhání 5B)

Oblasti použití

Dřevěné obložení stěn či stropů, dveře (použijte vhodné těsnění na
vodové laky!), nábytek, panely, dětské pokoje atd.
Také vhodné jako renovační nátěr na běžné nábytkové laky.
Pastelové odstíny jsou vhodné pouze na smrk kvality I, protože jinak
může dojít k nehezkému zvýraznění dírek a trhlin. U dřev bohatých na
pryskyřici je nebezpečí, že se přirozené rozdílné zbarvení dřeva po
čase zvýrazní a/nebo že vzniknou žluté skvrny v oblasti suků.

Způsob nanášení

Natírání (akrylový štětec), stříkání (bez mlhy)

Úprava podkladu

Nový nátěr – brousit zrnitostí 180
Renovační nátěr – přebrousit zrnitostí 280

Nový nátěr

2 x ADLER Innenlasur 30801 a násl. nezředěné
(mezivýbrus zrnitostí 280)
U panelů doporučujeme nátěr před montáží; není-li to možné,
naneste ve spojích pouze málo výrobku ADLER Innenlasur 30801
ff aby se zabránilo slepení.

Renovační nátěr

1 x ADLER Innenlasur 30801 a násl. nezředěné
(výbrus podkladu zrnitostí 280)

Ředění

Vodou; výrobek je nastaven ke zpracování

Teplota zpracování a
objektu

Nemá klesnout pod + 10 °C.
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují schnutí.

Doba schnutí

Možné přebrousit či přetřít po 3 hodinách

(pokojová teplota 20°C)
12-10 (nahrazuje 04-10) ZKL 5309

prosím obraťte

ADLER Innenlasur 30801 a násl.

Pracovní nástroje

Okamžitě po použití vyčistit vodou. Stříkací zařízení nechat dobře
proschnout aby se zamezilo zrezivění. Zaschlé zbytky vosku
odstranit výrobkem ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

Vydatnost (na jedno

10 - 12 m /l

2

nanesení)

Dodávané balení

375 ml; 750 ml; 2,5 l; 9 l

Skladování

v chladu, ale ne v mrazu

Skladovatelnost

3 roky v originálním balení

Barevné odstíny

Farblos (bezbarvý), lze tónovat
Eiche (dub)
Samt (samet)
Nuss (ořech)
W 10
W 20

30801
30802
30803
30807
30810
30816

Všechny odstíny lze mezi sebou míchat. K zesvětlení použijte
ADLER Innenlasur Farblos 30801. Zvláštní odstíny pomocí
ADLER Color Farbmischsystem Meine Lieblingsfarbe nebo
Color4You.

Zvláštní pokyny

Respektujte bezpečnostní list!
I při zpracování laků chudých na škodlivé látky je třeba dodržovat
běžné ochranné předpisy.
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