ADLER Antikpatina

10570 ff

Popis
Pigmentová lazura na alkoholové bázi k dosažení různých efektů stárnutí.
Pro základování jsou vhodné jak laky na organické bázi (např. ADLER Tiropur 25401 a dále, ADLER
Legnopur 26211 a dále), tak i na vodní bázi (např. ADLER Aqua-Soft CFB 30361 a dále, ADLER AquaRapid CFB 30451 a dále).
Všechny barevné odstíny lze navzájem míchat a podle potřeby zesvětlit pomocí ADLER Antikpatina
Farblos 10580.

Oblasti použití
K dosažení starobylého charakteru při provádění nového nátěru na nábytku a částech interiéru.

Zpracování
Namoření podkladu v požadovaném základním odstínu
U dřev jehličnatých stromů doporučujeme použití ADLER Aqua-Positiv 13001 a dále nebo ADLER
Aqua-Alpin 11451 a dále, u dřev listnatých stromů mořidla jako ADLER Aqua-Classic 13301 a dále
nebo ADLER Aqua-Neoantik 14471 a dále; u uvedených typů mořidel mohou být použity jak vodové
laky, tak laky na bázi rozpouštědel.
Základování namořených a uschlých ploch
Namořené plochy musí být dostatečně vyschlé a musí se podle savosti podkladu popř. podle
požadovaného efektu základovat 1 – 2 x s mezivýbrusem. Je nutno respektovat údaje o možném
ředění, které jsou uvedeny v technických listech.
Následný mezivýbrus doporučujeme provést nejdříve po době schnutí v trvání cca 6 hodin při pokojové
teplotě, nejlépe přes noc, zrnitostí 280; následně se plochy přebrousí brusným rounem (např. Scotch
Brite od firmy 3 M).
Pokud jsou zvoleny kratší doby schnutí, pak lze výrobek ADLER Antikpatina 10570 a dále hůře
odebírat z ploch.
U kartáčovaných ploch se mezivýbrus provádí brusným rounem.
Vytvoření efektu starobylosti
ADLER Antikpatina 10570 a dále se musí před použitím dobře protřepat nebo zamíchat; přitom se
patina stává řídkou a připravenou k použití. Mořidla lze navzájem míchat a zesvětlit pomocí ADLER
Antikpatina farblos 10580.
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ADLER Antikpatina 10570 ff

Pokračování

ADLER Antikpatina se nanáší stejnoměrně a ne příliš sytě stříkáním (stříkání klasickou pistolí:
velikost trysky 1,5-1,8 mm, tlak 1,5 bar) na plochy, které byly krátce předtím broušeny. Po době
schnutí v trvání cca 20 minut při pokojové teplotě se patina odebere na vystouplých místech brusným
papírem (zrnitost 280); podle potřeby může být plocha dodatečně lehce opracována brusným rounem.
Tímto pracovním postupem zůstane patina v prohlubních a rozích profilovaných dílů, a propůjčí jim tak
požadovaný starobylý vzhled.
Je nutno zabránit tomu, aby se nanášelo příliš vysoké množství výrobku ADLER Antikpatina 10570 a
dále. Pokud tato skutečnost nebude respektována, může mít vrchní lak na těchto místech sníženou
přilnavost.
Lakování ploch vrchním lakem
Závěrečné lakování vrchním lakem se provádí s normálním množstvím (viz technický list použitého
laku); nesmí se nanášet příliš tenká vrstva.
Pro dobré přilnutí mezi jednotlivými vrstvami je důležité, aby byl mezivýbrus, následné nanesení a
odebrání výrobku ADLER Antikpatina 10570 a dále i nanesení vrchního laku provedeno během 8
hodin. Delší doby čekání přilnavost snižují.
Respektujte, prosím, příslušný bezpečnostní list.

Charakteristika
Zesvětlení/Ředění
Čištění pracovních nástrojů

ADLER Antikpatina Farblos 10580
Acetonem nebo ADLER Nitro-Verdünnung 80001

Velikost balení
750 ml, 5 l

Skladovatelnost
1 rok v originálně uzavřených plechovkách.

Barevné odstíny
Creme (krémový)
Beige (béžový)
Grau (šedivý)
Dunkelbraun (tmavě hnědý)
Rotbraun (červeno-hnědý)

10571
10572
10573
10574
10576

