ADLER Alkyd-Grund Weiß

54063

Základ a medzivrstva na báze rozpúšťadiel , vynikajúci izolačný účinok na dreve, pre
domácich majstrov a remeslo

POPIS PRODUKTU
Všeobecné

Biely základ a medzivrstva na báze špeciálnych systetických živíc
s ochranným účinkom voči korózii. Produkt je formulovaný bez prídavku
účinných biocídnych látok na ochranu pred zamodraním a drevokazným
hubám.

Zvláštne vlastnosti
Skúšobné normy







Oblasti použitia





Vynikajúci izolačný účinok sfarbujúcich extraktívnych látok dreva
a suchých fľakov od vody
Aj na izolovanie malých fľakov od nikotínu v interiéri
Veľmi dobrá brúsiteľnosť
Vysoká elasticita a plnivosť
Vynikajúce spracovanie a rozlievateľnosť
Drevo v interiéri a exteriéri
Tvrdené PVC
Železo a oceľ v interiéri – nepoužívať priamo na zinok a hliník
(použiť ADLER Aqua-Multiprimer 41095 ff, ADLER 2K-Epoxi-Grund
68304 alebo ADLER Unigrund 54065 ff )

Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov.

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie
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Striekanie je dovolené iba v kabínach, ktoré spĺňajú smernicu
VOC.


Produkt pred miešaním premiešať.



Nespracovávať pri teplotách nižších ako + 5 °C a/alebo vzdušnej
vlhkosti > 80 %.

otočiť

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk
Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s
podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča
vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky
predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.
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Spôsob nanášania

Spôsob
aplikácie
Tryska
(Ø mm)
Striekací tlak
(bar)
Riedenie
Prídavok riedidla
%
Výdatnosť na
nános (m²/l)


Natieranie

Valčeko
vanie

Nádobková pištoľ

-

-

1,8 - 2

-

-

2 – 2,5

-

-

KH-SpritzVerdünnung 80367

-

-

20

8 - 10

ca. 8

Produkt je pripravený na spracovanie

Forma, povaha a druh podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť.
Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia
(pri 20 °C )

Prach sa nelepí (ISO 1517)
Nelepivý
prelakovateľný
Brúsiteľný

cca. 2 h
4h
po ca. 6 h
po ca. 18 h

Uvedené čísla sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu
podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdení vzduchu a relatívnej vlhkosti
vzduchu.
Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia
výrazne predĺžiť.
Aby sa dosiahlo dobré preschnutie, je bezpodmienečne nutné dodržať
množstvá nánosu. Priveľké vrstvy vedú k výraznému predĺženiu doby
sušenia!

Čistenie náradia

S ADLER Adlerol aromatenfrei 80301.

PODKLAD
Druhy podkladu

Drevo a drevené materiály ako aj nosné povrchové úpravy dreva,
plasty; železo a oceľ v interiéri

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, bez deliacich substancií (vosk, tuk) ako
aj otestovaný na vhodnosť a schopnosť niesť náter.
Prosíme dbajte na normu ÖNORM B2230 časť 1.
Pozri aj VOB, časť C, DIN 18363, odsek 3; maliarske a lakovačské
práce.
Prosíme dbajte na technický list BFS-č. 18.
Predpokladom dlhej životnosti povrchovej úpravy je dodržanie zásad
konštrukčnej ochrany dreva.
Nie nosné nátery dôkladne odstrániť.

Vlhkosť dreva
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Listnaté dreviny: 12 % +/- 2 %
Ihličnaté dreviny: 15 % +/- 2 %

ADLER Alkyd-Grund Weiß

Príprava podkladu

Drevo, drevené materiály, interiér
Ostré hrany zaobliť, vystúpené extraktívne látky ako napr. živice
a živičníky odstrániť.
Prebrúsiť zrnitosťou 120 – 150.
Dreviny bohaté na živicu a exotické dreviny obsahujúce zložky
predlžujúce schnutie očistiť s ADLER Nitroverdünnung 80001
Železo a oceľ, interiér
Očistiť až na čistý kov, oleje a zvyšky mastnôt odstrániť s ADLER
Entfetter 80394.
Tvrdené PVC a plasty schopné náteru
Pomocou brúsneho rúna a ADLER Entfetter 80394 obrúsiť do matu.
Staré nátery
Prebrúsiť zrnitosťou 240. Nie nosné staré nátery odstrániť.
Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Impregnácia

Drevo a drevné materiály v exteriéri na ochranu pred zamodraním,
napadnutím hmyzom a plesňami 1x impregnovať s Pullex ImprägnierGrund 50208 ff(platí pre dreviny v triede trvanlivosti 3-5 podľa EN 350-2)

Základovanie

1 - 2 x ADLER Alkyd-Grund Weiß 54063

Medzibrúsenie

Základované plochy prebrúsiť zrnitosťou 240. Brúsny prach odstrániť.
Pri brúsení použite prachový filter P2.

Vrchná vrstva

2 x ADLER Samtalkyd 52351 ff alebo ADLER Brilliantalkyd 52301 ff
Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov.

POKYNY PRE OBJEDNANIE
Veľkosť balenia

375 ml; 750 ml a 2,5 l
,

Farebné odtiene/stupne lesku

W10 Weiß 54063 (biely)
Ďalšie odtiene (vzorkovnica základných odtieňov) je možné namiešať
pomocou miešacieho systému ADLER Farbmischsystem Color4You.
Bázové laky:
W10 Weiß 54063 (biely)




Prídavné produkty
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Pre zabezpečenie rovnomernosti odtieňa na jednej ploche použiť
materiál s rovnakou šaržou.
pre posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame
vyhotoviť vzorku na originálnom podklade.
Natónované produkty prosíme spracovať do 3 mesiacov

ADLER Nitroverdünnung 80001
ADLER Adlerol aromatenfrei 80301
ADLER Entfetter 80394
Pullex Imprägnier-Grund 50208 ff
ADLER Samtalkyd 52351 ff
ADLER Brilliantalkyd 52301

ADLER Alkyd-Grund Weiß

ĎALŠIE POKYNY
Trvanlivosť/Skladovanie

Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale.
Otvorené balenie odporúčame preliať do menšej nádoby, aby sa
zabránilo želatinácii/ tvorbe kože.

Technické údaje

Obsah VOC

EU-medzná hodnota pre ADLER Alkyd-Grund
Weiß (Kat. A/i): 500 g/l (2010). ADLER AlkydGrund Weiß obsahuje maximalne 400 g/l VOC.

Produktový kód
pre farby a laky

M-LL01

Technicko-bezpečnostné
údaje

Dbajte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov! Aktuálnu verziu
môžete obdržať na www.adler-lacke.com.
Bezpodmienečne zabrániť vdýchnutiu aerosólu. Nutné správne použiť
ochrannú masku (Kombinovaný filter A2/P2 – EN 141/EN 143).
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