ADLER Abziehlack farblos

16602

Bezbarvý ochranný lak na bázi rozpouštědel pro průmysl a obchod.

POPIS PRODUKTU
Obecně

Bezbarvý ochranný lak na bázi rozpouštědel pro dočasnou ochranu
kovových ploch před znečištěním.

Oblasti použití

Stříkací kabiny a místa pro stříkání: pro vytvoření dočasného
ochranného filmu pro všechny kovové plochy, aby byla zajištěna co
nejkratší čisticí doba stříkacích kabin. Po přiměřeném znečištění se
lakový film stáhne spolu s přilnutými lakovými zbytky a odstraní se
jako zvláštní odpad. Potom mohou být stříkací kabiny nově
chráněny ADLER Abziehlack 16602.

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování

Způsob nanášení

50 %
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Produkt prosím před použitím pečlivě rozmíchejte.



Používejte pouze na podklady odolávající rozpouštědlům.



Minimálně 2 – 3 nánosy válečkováním, natíráním nebo
stříkáním, příliš tenká vrstva se později špatně odstraňuje.



Při menším zředění se při stříkání nádobkovou pistolí mohou
tvořit nitky, které nemají žádný vliv na ochrannou funkci.



Abziehlack ochranný lak musí být nejpozději po 6 měsících
obnoven. Starší nánosy křehnou a z tohoto důvodu se obtížněji
odstraňují. Vyšší teploty a sluneční záření zkracují životnost
ochraného filmu.
Způsob
Natírání
Válečkování
Nádobková
nanášení
pistole
Stříkací tryska
1,8
(ø mm)
Stříkací tlak
cca 3 - 4
(bar)
Ředění
ADLER Abziehlackverdünnung 80052
Přípravek 0 - 10
0 - 10
ca. 50
ředění v %
Vydatnost na
jednu vrstvu
5
(m2/l)1)
Vydatnost včetně přídavku ředění a ztrát při stříkání

b.w.

Adler Česko s.r.o. Pražská 675/10 Brno-Bosonohy 642 00
Tel: 00420/731 725 957, Fax: 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.cz , www.adlercesko.cz
Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a
podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití
výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a
stupňů lesků jsou vyhrazeny.

ADLER Abziehlack farblos

Čas schnutí

Čištění pracovních nástrojů

Ochraná funkce po cca 3 - 4 hodinách mezisušení při pokojové
teplotě. Uvedení stříkacích kabin s vodní clonou do provozu po
schnutí přes noc.

Ihned po použití omyjte ADLER Waschverdünnung 80077 nebo
ADLER DD-Verdünnung 80019.

PODKLAD
Druh podkladu

Kovové podklady stříkacích kabin a míst pro stříkání.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez mastnot, vosku a prachu.

Příprava podkladu

Čištění a odmaštění lakovaných kovových ploch s ADLER
Waschverdünnung 80077 nebo ADLER Aceton Waschmittel 95130.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Vrstva ochraného filmu

Min. 2 - 3 x natřít, válečkovat nebo stříkat ADLER Abziehlack 16602,
schnutí cca. 3 - 4 hodiny bez mezivýbrusu.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ
Velikosti obalů

5l

Doplňkové produkty

ADLER Abziehlackverdünnung 80052
ADLER Waschverdünnung 80077
ADLER Aceton Waschmittel 95130
ADLER DD-Verdünnung 80019

DALŠÍ INFORMACE
Trvanlivost / skladování

Minimálně 12 měsíců v originálně uzavřených obalech.
Při skladování chránit před vlhkostí, přímým slunečním zářením,
mrazem a vysokými teplotami.

Bezpečnostně-technické
informace

Dbejte prosím na příslušnou kartu bezpečnostních údajů! Aktuální
verzi najdete na webových stránkách www.adlercesko.cz
Zásadně je třeba zamezit vdechnutí aerosolu laku. Toto lze zajistit
pouze odborným použitím vhodné ochranné dýchací masky
(Kombinovaný filtr A2/P2 – EN 141/EN 143).
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