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ADLER Acryl-Fensterfüller 
(akrylový plnič na okna) 

41017 a násl. 

 

          
 
 

         

 

Popis produktu Vodou ředitelný, rychleschnoucí stříkací plnič na bázi 
speciální akrylové disperze pro řemeslníky a průmysl. Velmi 
dobře brousitelný a plnivý, neobsahuje biocidy. Nízký obsah 
organických rozpouštědel. Neplní funkci speciálního 
izolátoru pro extraktivní látky. 
 

Oblasti použití Okna a dveře z bezsukého smrku, meranti, mahagonu a 
okume (vodou ředitelné skladby). 
Na dřeviny s vysokým obsahem extraktivních látek nebo 
pryskyřice se musí použít akrylový stříkací plnič ADLER 
Acryl-Spritzfüller 41002. 
 

Způsob nanášení Stříkáním (Airless, Airmix) 
 

Základní nátěr Vodou ředitelný 
1 x Aquawood-Tauchimprägnierung Spezial Weiß 
(impregnace k nanášení máčením bílá) 51056 
nebo 
1 x Aquawood-Tauchimprägnierung Weiß (impregnace 
k nanášení máčením bílá) 51253 
 
S obsahem rozpouštědel 
1 x ADLER KH-Fenstertauchgrund (syntetický základní nátěr 
na okna k nanášení máčením) 54075 
 
Po schnutí cca. 4 hodiny u vodou ředitelných příp. cca 12 
hodin u základních nátěrů s obsahem rozpouštědel obruste 
zrnitostí 280. 
 

Mezivrstva 1 x akrylový stříkací plnič na okna ADLER Acryl-
Fensterfüller, 
Tloušťka mokré vrstvy 150 – 200 µm; po cca 4 hodinách 
(je-li to nutné) obruste zrnitostí 280 
 

Vrchní nátěr 1 x akrylový stříkací lak ADLER Acryl-Spritzlack (viz 
technický list) 
Tloušťka mokré vrstvy 150 – 200 µm 
 

Ředění Vodou; produkt se dodává v konzistenci pro nanášení 
Airless 
 

 



 
 

Pokračování ADLER Acryl-Fensterfüller 41017 a násl. 
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Teplota při zpracování 
a teplota předmětu 

Ne nižší než + 10 °C 
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota prodlužují 
dobu schnutí. 
 

Doba schnutí 
(20 °C, mokrá vrstva 150 µm) 
 

Lze brousit/přestříkat po cca 4 hodinách 
 

Pracovní nástroje Ihned po použití očistěte vodou. Nástroje ke stříkání 
následně dobře usušte, aby se zabránilo korozi.  
Zaschnuté zbytky barvy odstraňte prostředkem na 
odstraňování starých nátěrů ADLER Abbeizer. 
 

Vydatnost cca 300 g/m
2
 příp. 180 – 240 g/bm okenního profilu 

 

Velikost balení 30 kg 
 

Skladování V chladnu, avšak chraňte před mrazem 
 

Skladovatelnost Nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu. 
 

Barevné odstíny Bílý 41017 
Lze tónovat pomocí pigmentových koncentrátů ADLER 
Colocryl W (cca 5 %) nebo akrylových stříkacích laků 
ADLER (cca 10 %) 
 

Zvláštní pokyny 
 

Dodržujte Směrnice pro povrchovou úpravu oken stříkáním! 
 

Bezpečnostně technické údaje Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu! 
 

 
 


