
 

 

  Prosím obráťte 

 

07-03 (nahrádza 04-02)  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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 ADLER Aqua- Reisslackgrund farblos   30010 

         
 

Popis 

 

Špeciálne namiešaný, vodouriediteľný bezfarebný základný lak pre docielenie plôch 

s trhaným efektom. Pojivová báza: homopolysacharid. 

 

Oblasť použitia 

V kombinácii s vonkajšími disperznými farbami, ako napr. Adler Acrylcolor, a bezfarebnými 

lakmi, napr. Adler Pigmotop pre všetok interiér. 

 

Spracovanie 

 

Viskozita pri dodávke 20  2 s podľa DIN 53211 (4 mm pohárik, 20C) 

Viskozita pri spracovaní natieranie  

viskozita dodávky 

nízkotlakové striekanie  (1,8 mm dýza, 4 bary) 
viskozita dodávky 

Podklady Namorené alebo nenamorené ihličnaté a listnaté dreviny. 

Pre morenie týchto drevín odporúčame systémy 

vodouriediteľných moridiel Adler, ktoré sú zladené 

s požiadavkami pri prelakovaní vodouriediteľnými lakmi; čas 

sušenia pri izbovej teplote: 5 hodín 

Rešpektujte, prosím, technické listy! 

Nanášanie Podľa savosti podkladu natrieť 1-2x (dodržať čas sušenia 

medzi nánosmi asi 2-3 hodiny) 

alternatíva: 2 nástreky, každý asi 100 g/m
2 

Čas sušenia asi 5 hodín pri izbovej teplote  

Vrchný lak 1x plynulo prestriekať Adler Acrylcolor v požadovanom 

odtieni bez následného rozotrenia. 

Efekt trhaného laku Vznik trhaného sieťového obrazu vo vrchnom laku nastane 

počas sušenia. Je založený na rozdielnom napätí pri sušení 

základného a vrchného laku. Potrhaný obraz je ovplyvnený 

množstvom nánosu. To platí pre nanášané množstvo Aqua 

Reisslackgrund ako aj pre Acrylcolor. 

Pre docielenie jednotného obrazu potrhania je nevyhnutné 

rovnomerné množstvo nánosu. 

Čas sušenia Sušenie cez noc pri izbovej teplote. 

Lak pre prelakovanie Na dosiahnutie dobrej mechanickej a chemickej odolnosti sa 

plochy upravené s  Aqua Reisslackgrund prelakujú 1x 

s bezfarebným lakom, napr. 1x cca 80 g/m
2
 Adler Pigmotop 
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v požadovanom stupni lesku. 

 

 

Charakteristika 

 

Riedenie vodou 

pracovné náradie vyčistite teplou vodou, striekacie nástroje 

dodatočne opláchnite acetónom 

Bezpečnostné upozornenia Rešpektujte bezpečnostný dátový list 

 

Balenie     5 kg 

 


