
 

12-09 (a 11-09 helyett) 
ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 

Fon: 0043/5242/6922-390, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com 

Útmutatásaink jelenlegi tudásunkon alapulnak. Legjobb tudásunkat bocsátjuk vevőink/felhasználóink rendelkezésére, betartásuk azonban nem kötelező, de az alkalmazási 
területet és a megmunkálási feltételeket ajánlatos egyeztetni. A szállított termék alkalmasságát és felhasználásának módját a vásárló/felhasználó saját felelősségére hivatott 
eldönteni, ezért javasoljuk egy mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink” érvényesek. Jelen 
kiadással minden korábbi műszaki adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk. 
 

ADLER Pflegeset Plus 51695 
 

       

   

 
 

Termékleírás 

 

Ápolószett lazúros bevonatú faablakokhoz és kerti 
bútorokhoz, amely tisztítókendő 96210-ből, ADLER Top-
Cleaner 51696-ból, ADLER Top-Finish 51697-ből és ADLER 
Fenster-Tool felhordópárn 95581-ből áll. 
 

 

Különleges tulajdonságok ADLER Top-Cleaner 51696 

Kiváló szennyeződésoldó és zsíreltávolító tulajdonság. 

ADLER Top-Finish 51697 

Elzárja a lakkréteg finom hajszálrepedéseit és pórusait, 

ezáltal meghosszabbítja a szükséges felújítási 

időintervallumot. Selymesen csillogó felületeket eredményez, 

amelyek minden gond nélkül felüllakkozhatók. 
 

Alkalmazási területek  Lazúros bevonatú faablakokhoz és kerti bútorokhoz 

Ajánljuk az ADLER Pflegeset Plus 51695 évente egyszeri 
használatát. Az olyan fa ablakokon, amelyek a beépítésük 
révén az időjárás hatásaitól védve maradnak, nem szükséges 
az alkalmazás. 
 

Felhordási mód  ADLER Top-Cleaner 51696 
Az alapot meleg vízzel tisztítsa meg a szennyeződésektől; a 
vízhez adjon hozzá néhány csepp mosogatószert. Ezt 
követően az ADLER Top-Cleaner 51696-ot tisztítókendővel 
vagy az ADLER Fenster-Tool 96210-zel hordja fel a lakkal 
bevont farészek felületére. 

ADLER Top-Finish 51697 

Használat előtt rázza fel, és tisztítókendő 96210-zel vagy az 

ADLER Fenster-Tool felhordópárnával egyenletesen és 

vékonyan terítse szét az ADLER Top-Cleaner 51697-tel 

előkezelt, megszáradt felületeken. Csak a Fenster-Tool 

önmagában való használatával túl nagy mennyiséget visz fel, 

ezért van szükség e tisztítókendő 96210-zel való utántörlésre! 

 
 

Száradási idő (szobahőmérséklet 

20°C) 

ADLER Top-Finish 51697 kb. 1 óra 
 

Környezet és 
munkadarab 
hőmérséklete 

 

+ 10 °C alatt ne használja. 
A levegő magas páratartalma, ill. az alacsony hőmérséklet 
Jelentősen megnövelheti a száradási időt. 
 



 
 
 
 
 
 

 ADLER Pflegeset Plus 51695 
 

 

Munkaeszközök 

 
A tisztítókendő 96210-et, ill. a felhordópárnát használat után 

szappanos melegvízzel mossa ki. 

Hatékony fedés (felhorásonként) 

 

 
 

A doboz tartalma kb. 10 m
2
-nyi 

Tárolás 

 

felületre elegendő fagymentes 
helyen  
 

 

Csomagolás 

 

Az ápolószett tartalma 

1 tisztítókendő 96210 
1 Fenster-Tool tartóedény 95584 
1 Fenster-Tool felhordópárna 95581 
500 ml ADLER Top-Cleaner 51696 
500 ml ADLER Top-Finish 51697 
 

Színárnyalat  Színtelen 
 

 

Biztonságtechnikai adatok  Kérjük, tartsa szem előtt a „Biztonsági adatlap”-on foglaltakat. 
 

 


