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ADLER MDF-4in1                      23400 ff 

Augstas kvalitātes, šķīdinātāja bāzes daudz-klājumu pigmentu-bāzes MDF mēbeļu krāsa 

pielietošanai industriālai ražošanai un profesionāļiem. 

PRODUKTA APRAKSTS 

Vispārējā informācija Ātri žūstošs 2-komponentu poliuretāna pigmenta pārklājums 
mēbeļu virsmām. Labas uzklāšanās un izlīdzinošās īpašības, ļoti 
labas slīpēšanas īpašības, izcila ķīmiskā un mehāniskā izturība, 
izcils stingrums uz vertikālām virsmām. 
Var klāt tieši uz MDF plātnēm (lūdzu ņemiet vērā informāciju, kas 
sniegta tālāk par „MDF plātnes”. 
 

Sevišķas īpašības 
Testēšanas standarts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• ÖNORM A 1605-12 (Mēbeļu virsmas): 
Izturība pret ķīmiskām reakcijām: 1-B1 
Reakcija pret berzi:                2-D (≥ 50 U) 
Reakcija pret skrāpējumiem: 4-D (≥ 1,0 N) 
Liesmas ietekme: 5-B (augsti nedegošas mēbeļu virsmas)     

• ÖNORM A 3800-1 (ugunsdrošība) savienojumā ar liesmu 
slāpējošu substrātu: 
Augsti nedegošs vai liesmu slāpējošs (iepriekš B 1 saskaņā ar 
B 3800-1), Q1, Tr 1.   

• ÖNORM s 1555 vai DIN 53160 izturīgs pret sviedriem un   
siekalām. 

• ÖNORM EN 71-3drošs rotaļlietām; atsevišķu elementu 
migrācija (brīvi no smagiem metāliem). 

• Franču priekšraksts DEVL1104875A attiecībā uz pārklājumu 
produktu marķēšanu saistībā ar to gaistošo piesārņotāju 
emisiju: A+ 

Pielietojuma jomas 
                      

 

• Augstas klases ar pigmentu krāsu pārklātu mēbeļu un 
interjera virsmu ražošanai, ieskaitot virtuvju un sanitāro telpu 
virsmas: Pielietojuma jomas II – IV, saskaņā ar  
ÖNORM A 1605-12. 

• Efektīvam MDF plātņu pārklājumam, lietojot tā saucamo 
„kārta-uz-kārtas” metodi: ar 2 līdz 3 klāšanas reizēm, jūs ar 
ADLER MDF-4in1 varat iegūt piesātinātu virsmu, kurai ir izcila 
abrazīvā izturība pret metāla objektiem. 
ADLER MDF-4in1 atbilst izolācijas, pildvielas, krāsas 
pārklājuma un uzsmidzināmas krāsas prasībām. 
 

APSTRĀDE 

Lietošanas instrukcija 

 

• Produktu pirms lietošanas samaisīt!  

• Intensīvi izmantojamām virsmām (galdiem, krēsliem u.tml.), 
mēs pamatā iesakām uzklāt ar smidzināšanas metodi ADLER 
Pigmotop 25363 ff, jo tas rada virsmām papildus mehānisko 
izturību un izcilu abrazīvo izturību pret metāla objektiem. 

• Ļoti spīdīgām jeb glancētām struktūrām lūdzu sekot mūsu 
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„Vadlīnijām darbam ar glancētu sedzošu krāsas pārklājumu”. 

• Ja jums ir nepieciešams iegūt citu spīduma pakāpi (G10 līdz 
G70), jūs varat smidzināt virsmai piemērotu pārklājumu ar 
izvēlēto spīduma pakāpi (tādu kā ADLER Pigmotop 25363 līdz 
25367 vai ADLER Legnopur 2611ff) pēc nožūšanas (istabas 
temperatūrā) vismaz 3 stundas un maksimums 8 stundas, bez 
starpslīpēšanas. Alternatīvi jūs varat lietot ADLER Pigmofix M 
90698 matētu pastu. 

• Lūdzu sekojiet mūsu „Rokasgrāmata darbam ar PUR krāsām/ 
lakām”. 

• Lūdzu atsaukties uz attiecīgo produkta datu lapu. 
 

Sajaukšanas attiecība 

 
 
 

 

 
 

10 svara vai tilpuma daļas ADLER MDF-4in1 23400 ff 
   1 svara vai tilpuma daļa ADLER PUR-Härter (cietinātāju) 82019 
ADLER MDF-4in1 var lietot tikai ar cietinātāju un tikai norādītajā 
attiecībā. Jebkura novirze var izraisīt nepilnīgas kārtas rašanos. 
 
Ja vēlaties ātrāku žūšanu, varat strādāt ar sekojošu maisīšanas 
attiecību, kā arī izmantojot alternatīvu ADLER cietinātāju, kas 
minēts iepriekš: 
 
 5 svara vai tilpuma daļas ADLER MDF-4in1 23400 ff 
 1 svara vai tilpuma daļa ADLER PUR-Härter (cietinātāju) S 82040 
 

Darba maisījuma 
izmantošanas laiks 
 

 

Ar ADLER PUR-Härter (cietinātāju) 82019 
8 stundas. Nav iespējams pagarināt izmantošanas laiku, pēc tam 
pievienojot svaigi pagatavotu apdares materiālu! 
 
Ar ADLER PUR-Härter (cietinātāju) S 82040 
5 stundas. Nav iespējams pagarināt izmantošanas laiku, pēc tam 
pievienojot svaigi pagatavotu apdares materiālu! 
 

Uzklāšanas tehnika 
 

 

Uzklāšanas metode Airless Airmix, 
aircoat un citi 

Smidzināšanas 
pistole 

smidzināšanas dīze  
(Ø mm) 

0,28-0,33 0,28-0,33 1,8 - 2,0 

Smidzināšanas 
spiediens (bar) 

100-120 100-120 3 - 4 

Smidzināšanas gaiss 
(bar) 

- 1 – 2 - 

Atšķaidītājs ADLER DD-Verdünnung 80019 vai 
ADLER PUR-Verdünnung 80029  

Pievienotais 
atšķaidītāja 
daudzums % 

Apm.10 Apm.10 Apm.15 

Viskozitāte (sek.)  
4mm , 20oC 

Apm. 25 Apm. 25 Apm. 25 

Patēriņš (g/m2) Apm. 150-200 vienai kārtai; kopējais 
patēriņš klājumam max. 750 

 

Žūšanas laiks  
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(pie 23OC un 50% relatīvā 
mitruma) 

 
              
 

Var slīpēt un pārlakot Aptuveni pēc 5 stundām 

Var pārvietot un krautnēt Nākamā dienā 

 
Lai uzlabotu turpmāko kārtu stingrību, iesakām žāvēt pa nakti 
istabas temperatūrā (aptuveni 12 stundas). 
Norādītie skaitļi kalpo kā vadlīnijas. Žūšanas laiks atkarīgs no 
substrāta, pārklājuma biezuma, temperatūras, gaisa maiņas un 
relatīvā gaisa mitruma. 
 

Instrumentu un iekārtu 
tīrīšana 

 

Ar ADLER DD-Verdünnung 80019 (atšķaidītāju) vai 
ADLER Waschverdünnung 80077 (mazgājamo atšķaidītāju)  

APSTRĀDĀJAMAIS MATERIĀLS 

Materiāla veids • Kokskaidu plātnes (KSP) ar gruntēšanas foliju 

• MDF plātnes: tīrīšana-/starpslīpēšana 
 

Materiāla īpašības (vai 
kondīcija) 

Substrātam jābūt sausam, tīram un spējīgam uzņemt krāsu, un 
tam jābūt tīram no taukiem un vaska un brīvam no koka 
putekļiem. 
 

Materiāla sagatavošana • Kokskaidu plātnes (KSP) ar gruntēšanas foliju : virsmu 
slīpēt ar 240 nr. smilšpapīru. 

• MDF plātnes: tīrīšana-/starpslīpēšana ar 180-220 nr. 
smilšpapīru. 

Slīpējot izmantot putekļu aizsargmasku ar P2 filtru. 
 
Uz labas kvalitātes un augsta blīvuma (piem.19mm-plates, 
lielākas par 700kg/m3)  MDF plātnēm Jūs varat izmantot ADLER 
MDF-4in1 uzreiz tieši, bez pirmā izolējošā pārklājuma. Plātnes, 
kas ir sliktākas kvalitātes, pirms pirmās kārtas uzklāšanas vispirms 
jāgruntē (pie. Ar ADLER DD-Isoliergrund 25103 vai ADLER 
Legnopur 26211 ff). 
Sanitārai izmantošanai mēs pamatā iesakam lietot 
mitrumizturīgās MDF plātnes vai V100 tipa plates ar izolējošo 
pārklājumu. Rekomendējam izvairīties izmantot tās horizontālām 
virsmām, kuras bieži nonāk saskarē ar ūdeni, piemēram- 
mazgājamie galdi. 
 

PĀRKLĀJUMA SISTĒMA 

Gruntējums 1- 2 x  ADLER MDF-4in1 23400 ff 
 

Starpslīpēšana 

 

Veikt starpslīpēšanu ar 280-320 nr. smilšpapīru. 
Starpslīpēšanu veikt tieši pirms pārklājuma uznešanas, lai 
nodrošinātu piemērotu saķeri (adhēziju). 
Izvairīties no izslīpēšanas. 
Slīpējot izmantot putekļu aizsargmasku ar P2 filtru. 
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Gala kārta Uzklāt 1 kārtu ADLER MDF-4in1 23400 ff 
 

SAGLABĀŠANA  

Tīrīšana Tīrīt ar ADLER Clean Möbelreiniger (mēbeļu tīrītāju) 96490 un 
kopšanai izmantojiet ADLER Clean Möbelpflege (mēbeļu 
aizsardzības līdzeklis) 96491.  
Lūdzu skatīt attiecīgo produktu tehnisko datu lapas. 
 

PIEZĪMES PASŪTOT 

Iepakojuma izmēri 4 kg, 20 kg 
 

Krāsu toņi / spīduma 
pakāpe 

Balts G50 pus-matēts       23400 
 
Bez baltā ir pieejami vēl 9 bāzes krāsu toņi (23851 līdz 23859). 
Papildus var tonēt pēc RAL, NCS sanitārās krāsu kartes u.c. pēc 
pieprasījuma, kā īpaši ražotas partijas. 
 

 
Papildus produkti 

 
ADLER PUR-Härter (cietinātājs)       82019 
ADLER PUR-Härter (cietinātājs) S    82040 
ADLER DD-Verdünnung (atšķaidītājs) 80019  
ADLER PUR-Verdünnung (PUR-atšķaidītājs) 80029  
ADLER Pimotop 25363 līdz 25367 
ADLER Legnopur 26211 
ADLER Pigmofix M 90698 
ADLER Waschverdünnung 80077 (mazgājamais atšķaidītājs) 
ADLER Clean Möbelreiniger (mēbeļu tīrītājs) 96490  
ADLER Clean Möbelpflege (mēbeļu aizsardzības līdzeklis) 96491.  
 

CITAS INSTRUKCIJAS 

Uzglabāšanas 
stabilitāte/ glabāšana 

 

Vismaz 3 gadi orģināli pildītos iepakojumos. 
 
Uzglabāt vietā, kas pasargāta no mitruma, tiešiem saules stariem 
un augstas temperatūras (virs 30oC). 
  

Tehniskā specifikācija Maisījuma viskozitāte 
ar 82019 

Apm.35 ± 5 sek. Saskaņā ar DIN 53211 
(4 mm kausiņš, 20oC) 

Maisījuma viskozitāte 
ar 82040 

Apm.30 ± 5 sek. Saskaņā ar DIN 53211 
(4 mm kausiņš, 20oC) 

 

Informācija attiecībā uz 
drošību 

                

Lūdzu sekojiet saistītajām drošības datu lapām! Pēdējo versiju 
var ielādēt no interneta vietnes www.adler-lacke.com. 
 Izvairīties no krāsu aerosolu ieelpošanas. To var nodrošināt 
lietojot atbilstošu aizsargmasku (kombinēts filtrs A2/P2 – EN 
141/EN 143). 

 


