Tehnisko datu lapa

ADLER Floor-Classic

42120

Produkta apraksts

Caurspīdīga ūdenī šķīstoša hermētiska laka uz poliuretāna-akrila
dispersijas bāzes. Nedzeltē, laba nodilumizturība un skrāpējumu
izturība. Izcila ķīmiskā noturība.

Pielietojuma jomas

Dzīvojamās telpas, grīdas vestibilos un birojos, kāpnes u.tml.
Ļoti labi piemērotas arī korķa grīdām.
Pēc produkta uzklāšanas (saskaņā ar mūsu rekomendācijām)
žūstot veidojas plāna plēvīte 80-90 m biezumā. Produkts atbilst
novērtējuma klasei A (vidēja izturība) un B (augsta izturība),
saskaņā ar Austrijas Standartu ÖNORM C 2354.

Uzklāšanas metode

Virsmas sagatavošana

Ar otu- mīksta akrila ota
Ar rullīti- rullītis ar īsiem pūkainiem matiņiem.
Lūdzu klājiet laku viendabīgi.
Materiālam jābūt sausam, tīram no netīrumiem- eļļām, taukiem,
vaska.
Ja virsmā ir smalkas plaisas un šuves, tā jānoslīpē ar 120 nr.
smilšpapīru un virsma jānošpaktelē ar špakteļmasu, kas
pagatavota no koka putekļiem un ADLER Floor-Fill attiecībā 1:2.
Pēc nožūšanas (aptuveni pēc 1 stundas) atkārtot slīpēšanu ar 120
nr. smilšpapīru.

Gruntējums

Uz noslīpētas grīdas ar otu, rullīti vai špāteli uzklāj 1 kārtu ADLER
Floor-Start 42110 (samazina sānu virsmu salipšanu grīdām ar
šaurām lamelēm). Pēc nožūšanas (pēc aptuveni 2 stundām), var
klāt nākošo kārtu. Neslīpēt Floor-Start pārklājumu.
Strādājot ar lielporainu lapu koku un tropisko koku sugu koksni
špaktelēšanu nelieto.

Gala kārta

Ar otu vai rullīti klāj 2 kārtas ADLER Foor-Classic 42120 vēlamajā
spīduma pakāpē. Starpžūšanas laiks aptuveni 4 stundas. Ja tikusi
veikta iepriekšēja virsmas špaktelēšana, jāklāj 3 kārtas ADLER
Foor-Classic. Pirms pēdējās kārtas uzklāšanas 4 stundu laikā veikt
vieglu starpslīpēšanu ar 240 nr. smilšpapīru vai ar 120 slīpējamo
režģi. Ilgstošāka žūšana uzlabo slīpēšanas kvalitāti.
Slīpēšanas putekļus savākt ar mitru drānu.

Atjaunojošais klājums

Ļoti izdilušo pārklājumu nepieciešams noslīpēt ar speciālu ruļļuparketa slīpmašīnu. Stūriem izmantot stūru slīpmašīnu vai
ekscentrisko slīpmašīnu. Tālākais darbs kā minēts sadaļā „virsmas
sagatavošana”.
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Nelietot ADLER Floor-Classic grīdu apstrādei, kas veidota no
gataviem parketa elementiem! Tā vietā iesakam izmantot tikai
ADLER Clean Parkettpflege.
Grīdu kopšana

Atšķaidīšana

Mitro uzkopšanu ar ūdeni vai ar maigu mājsaimniecības
mazgāšanas līdzekli veikt ne ātrāk, kā pēc 14 dienām. Lai parketu
uzturētu tīru, mēs rekomendējam lietot ADLER Clean
Parkettpflege.
Produkts ir gatavs lietošanai. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt
ar ūdeni.

Objekta un darba
temperatūra

Ne zemāka par +10oC.
Augsts gaisa mitrums un/vai zemas temperatūras palēnina
žūšanas procesu. Nepieciešams parūpēties par telpu ventilāciju
žūšanas laikā. Darba laikā izvairīties no tiešiem saules stariem.

Žūšanas laiks (pie 20oC)

Nākamo kārtu var klāt pēc aptuveni 4 stundām
Slīpēšana
pēc aptuveni 4 stundām
Drošs staigāšanai
pēc aptuveni 8 stundām
Paklāju novietošana pēc aptuveni 8 dienām

Instrumentu un iekārtu
tīrīšana

Tīrīt ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.
Likvidēt iekaltušu produktu ar ADLER Abbeizer 95125.

Patēriņš (vienai kārtai)

Ar otu/ rullīti 8-10 m2/ l

Iepakojuma izmēri

1 l, 5 l

Uzglabāšanas
stabilitāte/ glabāšana

1 gads orģināli pildītos iepakojumos.

Spīduma pakāpes
Informācija attiecībā uz
drošību

Glabāt vēsā vietā, nesasaldēt.
Pusmatēts 42120
Spīdīgs
42121
Lūdzu sekojiet saistītajām drošības datu lapām! Pēdējo versiju
var ielādēt no interneta vietnes www.adler-lacke.com.
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