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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 

 

utasításaink legjobb jelenlegi tudásunkon alapszanak, és eszerint kívánnak tanácsot adni vevőinknek/ügyfeleinknek, az alkalmazási területeket illetve feltételeket azonban 

egyedileg kell meghatározni. Termékeink alkalmasságáról és alkalmazásáról vevőink/ügyfeleink önhatalmúlag döntenek, ezért az alkalmasság ellenőrzéséhez ajánlott előállítani 

egy mintadarabot próba gyanánt. Ezen túl az általános eladási feltételeink érvényesek. Minden korábbi műszaki adatlap ezzel a  kiadással érvényét veszti. A csomagolásméretek, 

színtónusok és fényességi fokozatok változtatásának jogát fenntartjuk. 

ADLER Ferrodue 41180 ff 
 

            
 

 

 

           

 

Termékleírás Minőségi, vízalapú rozsdásodás elleni alapozó és fedőlakk. 
Speciális alapozás nem szükséges. A csöpögés-biztos, 
tixotróp kialakítás nagy rétegvastagságot biztosít, továbbá 
nem szükséges speciális rozsdavédő lakk felhordása. Kiváló 
rozsdavédelem. Kifejezetten jó időjárás-állóság. Könnyű 
feldolgozás. 
 

Alkalmazási területek Az összes vas- és acélelem, továbbá cink és alumínium, kül- 
és beltéren egyaránt. Bádogtetőkhöz az ADLER Ferro GSX  
54120 ff lakkot ajánljuk. 
 

Felhordás Festés (akril ecset), hengerezés, szórás 
 

Felület-előkészítés  A felület tiszta, száraz, taszító anyagoktól mentes kell 

legyen, valamint a következő bevonatokhoz való 

alkalmasságát és hordozóképességét ellenőrizni kell! 

Új festés: 

Vas és acél: 
Az olaj- és zsírmaradványokat távolítsa el az ADLER zsíroldó 
80394-gyel. Tiszta vízzel öblítse le. 

 

Cink, alumínium és egyéb, vasat nem tartalmazó fémek: 
Csiszoló gyapjúval és ADLER zsíroldó 80394-gyel csiszolja 
mattra. tiszta vízzel öblítse le. 
 

Kemény PVC és különböző műanyagok: 
Csiszoló gyapjúval csiszolja le 
A számos különféle műanyag miatt tapadásellenőrzés 
ajánlott. (Nem alkalmas pl.: polipropilén és polietilén). 
 
Az eloxált alumíniumot és nemesacélt jól megcsiszolni és 
ADLER 2K-Epoxigrund 68304-gyel lealapozni (lásd Műszaki 
adatlap) 
 

Felújítási festés: 
Távolítsa el a koszt, rozsdát valamint a laza rétegeket. A 
rozsdáshelyeket egyszer erősen kenje át ADLER Ferroblock 
41108 lakkal. Az oda tapadt régi rétegeket csiszolja le. 
 

Alapozás Egyszer vastagon hordjon fel ADLER Ferrodue 41180 ff 
lakkot 
Szárazréteg kb. 50 µm 
 



 
 
 
 
 

Folytatás ADLER Ferrodue 41180 ff 
 

 

Köztes bevonat 1 x ADLER Ferrodue 41180 ff vastagon felhordani 
(csak a külterületi vasnál és acélnál szükséges) 
Szárazréteg kb. 50 µm 
 

Fedőbevonat Egyszer vastagon hordjon fel ADLER Ferrodue 41180 ff 
lakkot 
Szárazréteg kb. 50 µm 
 
Teljes szárazréteg-vastagság vasnál és acélnál: legalább 150 
µm, különben legalább 100 µm. 
 

Különleges felhasználás Beltéri fa – új bevonat: 
 

Alapozás – szükség esetén: 1 x ADLER Acryl-Holzgrund 
Weiß 41001 
Èjszaka száradni hagyni a szigeteléshez (vö. Az ADLER Ac-
ryl-Holzgrund adatlappal) 
 
 
Fedőbevonat: 2 x Ferrodue 41180 ff a kívánt színárnyalatban  
Köztes száradás: kb. 6 óra 
 

Beltéri fa – Szanáló bevonat: 
 

Alapozó előkezelés:  
A lepergő, nem tartó bevonatot rézdrót kefével, ill. 
csiszolással eltávolítani, a jól tapadó régi bevonatokat 
felcsiszolni (Szemcsézettség: 80). 
 
Alapozás – szükség esetén: 1 x ADLER Acryl-Holzgrund 
Weiß 41001 
Èjszaka száradni hagyni a szigeteléshez (vö. Az ADLER Ac-
ryl-Holzgrund adatlappal) 
 
2 x Ferrodue 41180 ff a kívánt színárnyalatban  
Köztes száradás: kb. 6 óra 

Száradási idő 
(Szobahőmérséklet 20 °C) 

Legalább 6 óra 
Mindenképp kerülendő az eső vagy dér általi idő előtti 
vízterhelést! 
 

Hígítás Víz; az összeállított keverék festésre kész. 
Szóráshoz hígítsa fel 10 – 20 % vízzel. 

 

Feldolgozási- és  

felületi hőmérséklet 

 
Legalább + 10 °C 
A magas páratartalom és/vagy az alacsony hőmérsékletek 
késleltetik a száradást. 
 

Munkaeszközök Használat után azonnal tisztítsa le vízzel. Az odaszáradt 
festékmaradványokat ADLER pácoldó Rote Krähe 95125-tel 
távolítsa el. 
 

Kiadósság (rétegenként) kb. 8 m²/l 

Csomagolás 375 ml, 750 ml, 2,5 l 



 
 
 
 
 

Folytatás ADLER Ferrodue 41180 ff 
 

 
 

Tárolás Hűvös, de fagymentes helyen 

Eltarthatóság 3 év eredetileg lezárt csomagolásokban 

Színtónus Fehér W10  
Bázis W20 
Bázis W25 
Bázis W30 
Bázis Y 
Bázis R 
Ezüstszürke 
Mohazöld 
Fekete 
 

 
 
 
 
 
 
RAL 7001 
RAL 6005 

41180 
41181 
41182 
41183 
41184 
41185 
41171 
41176 
41177 
 

 További színtónusok az ADLER színkeverő rendszeren 
keresztül keverhetők ki. 
 

Biztonsági megjegyzések Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot! 
Kevés káros anyagot tartalmazó termékek felhasználásánál is 
figyelembe kell venni a szokásos biztonsági intézkedéseket. 

 

 


