ADLER Alkydharzturbo

8054000210

Tužidlo určené pro systémy na bázi umělých alkydových pryskyřic a oleje.
Pro obchod i průmyslové zpracování.

POPIS PRODUKTU
Obecné informace

Tužidlo pro lazurovací i krycí nátěrové systémy na bázi umělých
alkydových pryskyřic, taktéž i pro oleje, vyvinuto za účelem vylepšení
mechanických a chemických vlastností odolnosti nebo za účelem
zajištění schnutí při nepříznivých klimatických podmínkách (teplota,
vlhkost vzduchu), je vhodný také na dřeviny obsahující extraktivní látky.

Oblasti použití

•
•
•
•

Tužidlová složka pro systémy na bázi syntetických pryskyřic (jako
jsou např. ADLER Express Maschinenlack, ADLER Samtalkyd,
ADLER Brilliantalkyd, ADLER Ferro GSX).
Tužidlová složka pro olej ADLER Legno-Öl.
Tužidlová složka pro rozpouštědlové výrobky řady ADLER Pullex
(jako např. Pullex Color, Pullex Renovier-Grund, lazury Pullex PlusLasur, Pullex Top-Lasur, Pullex High-Tech, atd.).
Dodržujte prosím instrukce z příslušné technické dokumentace od
jednotlivých produktů.

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování

Doba vytvrzení

•

Tužidlovou složku ADLER Alkydharzturbo 8054000210 ihned po
přidání pečlivě promíchejte do lakové složky.

•

Tónované barvy musí být zpracovány tak, jak je uvedeno v
příslušném technickém listu.

•

Nádobu s natuženým materiálem nezavírejte.

8 hod.
Tónované laky musí být zpracovány v rámci jednoho pracovního dne.
Zvýšená teplota zkracuje dobu vytvrzení.

Poměr mísení

100 hmotnostních dílů produktů ADLER Pullex nebo oleje ADLER
Legno-Öl
5-10 hmotnostních dílů ADLER Alkydharzturbo 8054000210
100 hmotnostních dílů ostatních volně dostupných výrobků
5-10 hmotnostních dílů ADLER Alkydharzturbo 8054000210
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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.lakyadler.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 Alkydharzturbo

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ
Velikost balení

250 ml, 500 ml, 1 l

DALŠÍ POKYNY
Trvanlivost / skladování

Minimálně 6 měsíců v originálně uzavřených obalech.
Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem
a vysokými teplotami (nad 30 °C).
Nádobu ihned po odlití uzavřít, aby se zabránilo vniknutí vzdušné
vlhkosti.

Bezpečnostně-technické
informace

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování,
manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu.
Aktuální verzi získáte na webu www.adler-lacke.com.
Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.
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