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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com 

 

   

Útmutatásaink jelenlegi tudásunkon alapulnak, az ismeretek mai szintjét tükrözik, és vevőink/felhasználóink legjobb tudásunk szerinti segítségére kívánnak szolgálni, betartásuk persze 

nem kötelező, de az alkalmazási területet és a megmunkálási feltételeket ajánlatos egyeztetni. A leszállított termék alkalmasságáról és felhasználási módjáról a vevő/felhasználó egyéni 

felelősségére dönt. Egyéb esetekben Általános eladási feltételeink vannak érvényben. Az Adatlap minden korábbi száma a jelen kiadással érvényét veszti. A csomagolóeszközök 

méretére, a színárnyalatra és a rendelkezésre álló fényességi/csillogási fokra vonatkozó változtatások jogát fenntartjuk magunknak. 

ADLER Allwetterlack 50020 ff 
 

          

 

 

 

 

20 %  80367          

 

Termékleírás Színtelen műgyantalakk fához bel- és külterületen. Bootslakk-
minőség. 
 

Különleges tulajdonságok 

 

Szagtalan; gyors száradás; nagyon jó krém- és zsírállóság. 

Figyelem: Sárgás saját szín 
 

Alkalmazási területek 

 

Fához bel- és külterületen, mint pl. kertibútorok, sörkerti asz-
talok és kapuk. 
Auch zum Ablackieren von A KH-lakkok és vízzel higítható 
színes lakkok átlakkozásához is a színledőrzsölődés mega-
kadályozásához. 
 

Felhordási mód Festés, hengerelés, felszórás 
 

A felszórás csak olyan szórókabinokban engedélyezett, 

amelyek megfelelnek a VOC-irányelveknek.  
 

Felület előkészítése  Fa: Csiszolás 120-as szemcsemérettel 
A külterületi faanyagot előzőleg Pullex Imprägnier-Grund-dal 
impregnálni 50208 ff. 
Az átfestendő megszáradt rétegeket 220-as szemcsemérettel  
megcsiszolni. 
 

Fedőlakkozás 2 x ADLER Allwetterlack-kal 50020 ff fedőlakkréteget felvinni. 
 

Higítás ADLER Allwetterlack 50020 ff felhordásra kész,  
hengeres felvitel esetén max. 5 %-nyi ADLER Adlero-t 80301 
hozzáadni,  
felszóráshoz 20 % ADLER KH-Spritzverdünnung-gal 80367  
higítani. 
 

Feldolgozási- és  

Tárgyhőmérséklet 

Legalább + 5 °C 
 
 

Száradási idő (szobahőmérséklet 20 

°C) 

Porszáraz  kb. 2 óra elteltével 
Nem ragad  4 óra elteltével 
Átlakkozható kb. 12 óra elteltével 
A nagy rétegvastagság és/vagy az alacsony hőmérsékletek 
és/vagy a levegő magas nedvességtartalma meghoss-
zabbítják a száradási időt. 
 

Munkaeszközök ADLER Adleröl-lel 80301 megtisztítani. 
 

Kiadósság (rétegenként) Kb. 10 m
2
/l rétegenként 

 

Csomagolás 375 ml, 750 ml, 5 l, 25 l 
 



 
 
 
 
 
 

 ADLER Allwetterlack 50020 ff 

 
 

 

Színárnyalatok Színtelen fénylő  50020 
Színtelen matt   50023 
 

Különleges utasitások  

 

A színtelen bevonatokra külterületen rövidebb renoválási 
intervallumok jellemzőek és így emeltebb szintű ápolást igé-
nyelnek. A rongáódásokat a lehetö leggyorsabban szanálni 
kell, hogy megakadályozzák az elszürkülést. 
 

Biztonságtechnikai adatok 

 

Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapot! 
 
Az oxidatív módon száradó termékekkel átitatott rongyok 
esetében fennáll az öngyulladás veszélye! Az átitatott rongyo-
kat kiterítve hagyja megszáradni; azokat zárt fémtartályban, 
ill. vízben kell tárolni 
 
A termék olyan szórókabinokban való feldolgozása, 
amelyeket nitrocellulóz tartalmú porral szennyeztek be, iaz 
öngyulladás veszélye miatt tilos! 
 

 


