Tehnisko datu lapa

ADLER Allwetterlack

Vispārējā informācija

50020 ff

PRODUKTA APRAKSTS
Bezkrāsaina sintētisko sveķu laka lietošanai kokam iekštelpām
un āra apstākļiem. Jūras kvalitāte.

Sevišķas īpašības
Testēšanas standarts

Vāja smarža, ātri žūstoša, ļoti laba izturība pret krēmiem un
netīrumiem.
Lūdzu ievērot: ir dzeltenīgs tonis.

Pielietojuma jomas

Lietošanai kokam iekštelpām un āra apstākļiem.
Dārza mēbelēm, alus galdiem un durvīm.
Arī sintētisko sveķu laku un ūdens bāzes krāsu pārlakošanai, lai
pasargātu no krāsas nodilšanas.

Uzklāšanas tehnika

APSTRĀDE
Ar otu, rullīti, smidzinot.
Smidzināt atļauts tikai smidzināšanas kamerā saskaņā ar VOC
direktīvu.

Materiāla sagatavošana

Koku: virsmu noslīpēt ar Nr. 120 smilšpapīru. Vispirms koka
virsmas detaļas, kas paredzētas āra apstākļiem, impregnē ar
Pullex Impragnier-Grund 50208 ff. Pirms lakošanas pilnīgi sausu
krāsu noslīpēt ar Nr.220 smilšpapīru.

Gala kārta
Atšķaidīšana

Uzklāt 2 kārtas ADLER Allweterlack 50020 ff.
ADLER Allweterlack 50020 ff var uzklāt ar otu bez atšķaidīšanas.
Pievienot līdz 5% ADLER Adlerol 80301 klāšanai ar rullīti un
atšķaidīt ar 20% ADLER KH-Spritzdunnung 80367 smidzināšanai.
Virs +5oC

Objekta un darba
temperatūra
Žūšanas laiks
(pie 20OC istabas temperatūras)

Putekļu sauss pēc aptuveni 2 h
Nelīp
pēc 4 stundām
Var atkārtoti uznest klājumu pēc aptuveni 12 h.
Žūšanas laiks atkarīgs no koka sugas, pārklājuma plānuma,
temperatūras, gaisa maiņas un relatīvā gaisa mitruma.

Instrumentu un iekārtu
tīrīšana

Tīrīt izmantojot ADLER Adlerol aromatenfrei (brīvs no
aromātiskajiem hidrokarboniem) 80301.

Patēriņš (vienai kārtai)

Aptuveni 10m2/ l uz kārtu.
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Tehnisko datu lapa
Iepakojuma izmēri

375 ml, 750 ml, 5 l, 25 l

Krāsu toņi / spīduma
pakāpe

Bezkrāsains spīdīgs 50020
Bezkrāsains matēts 50023

Īpašas instrukcijas

Bezkrāsainiem pārklājumiem uz āra virsmām nepieciešama
daudz biežāka atjaunošana un apkope. Ikviens bojājums
jāapstrādā cik ātri vien iespējams, lai izvairītos no krāsas
izmaiņām.
Lūdzu ņemiet vērā un sekojiet koksnes aizsardzības līdzekļu
lietošanas instrukcijām un drošības datu lapām. Pēdējo versiju
var ielādēt no interneta vietnes www.adler-lacke.com.
Kad lietojiet auduma gabalus, kas ir bijuši iegremdēti oksidatīvā
žūstošā produktā, pastāv pašaizdegšanās risks! Ļaujiet auduma
gabaliem, kas bijuši iemērkti produktā, izžūt izklātā stāvoklī.
Uzglabāt nepieciešams noslēgtā metāla konteinerā vai ūdenī.

Informācija attiecībā uz
drošību

Produktu nedrīkst lietot smidzināšanas kamerā, kas satur
nitrocelulozes atliekas, jo pastāv pašaizdegšanās risks.
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