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ADLER Floor-Classic                                      42120 ff 
 

           
 

 

Popis výrobku Bezbarvý vodouředitelný lak na povrchovou úpravu podlah 

na polyuretanové akrylátové disperzní bázi s dobrou 

odolností proti otěru a poškrábání, jakož i výbornou 

odolností povrchu vůči chemickým vlivům; nevykazuje 

vlastnost žloutnutí. 
 

 

Oblasti použití Soukromé obytné prostory, podlahy v předsíních, 

kancelářích, na schodech atd. Velmi vhodné pro korkové 

podlahy. 

Při nanášení podle našich doporučení jsou výsledkem suché 

povlaky o síle 80 – 90 m. Požadavky podle třídy namáhání 

A (mírné namáhání) a B (silné namáhání) podle normy 

ÖNORM C 2354 jsou splněny. 
 

Způsob nanášení natírání - měkký štětec pro akrylové laky 

válečkování - váleček s krátkým vlasem 

Dbejte na rovnoměrné rozetření laku. 
 

Ošetření základu Podklad musí být suchý a bez nečistot (např. olej, tuk, vosk). 

Pokud se vyskytují malé trhliny a mezery, konečný výbrus 

dřeva zrnitostí 120, podlahu stěrkovat směsí, sestávající z 2 

hmotnostních dílů ADLER Floor-Fill (spárový tmel) a 1 

hmotnostního dílu brusného prachu, po ca. 1 hodině schnutí 

opětný výbrus o zrnitosti 120. 
 

Základování Zbroušené podlahy natřít, válečkovat nebo stěrkovat 1x 

ADLER Floor-Start (zabraňuje stranovému slepení u 

řemenových podlah). Po 2 hodinách schnutí možné 

přelakovat. Floor-Start. Nebrousit. 

Hrubě pórovitá listnatá a tropická dřeva: Nestěrkovat. 
 

Krycí nátěr V požadovaném stupni leskosti natřít nebo válečkovat 2x 

ADLER Floor-Classic (doba schnutí mezi nátěry minimálně 4 

hodiny). Pokud bylo základování provedeno stěrkou, je 

nutný trojnásobný nátěr. Před posledním nátěrem je nutno 

dodržet dobu schnutí minimálně 4 hodiny, protože je nutný 

lehký mezivýbrus o zrnitosti 240 nebo použitá brusná mřížka 

o zrnitosti 120. Delší doba schnutí zlepšuje brousitelnost. 

Brusný prach setřít mokrým hadrem. 



 
 
 
Pokračování       ADLER Floor-Classic 42120 ff 
 

 

Renovační nátěr Silně ochozené lakované plochy obrousit speciální válcovou 

bruskou na podlahy. Pro okraje použít rohovou, popř. 

výstředníkovou brusku. Další pracovní způsob je popsán od 

bodu „Předchozí ošetření základu“. 

Podlahy z hotových parketových dílů nepřetírat s ADLER 

Floor-Classic, ale pouze ošetřit s ADLER CLEAN 

Parkettppflege.  
 

Údržba podlahy Vodou nebo neagresivními čistícími prostředky omýt poprvé 

po 14 dnech. Lak chránit podle namáhání ošetřujícími 

prostředky ADLER Clean Parkettpflege. 
 

Ředění Vodou; dodávané balení je připraveno ke zpracování a 

nemá se ředit. 
 

Teplota zpracování a objektu Nemá klesnout pod + 10 °C. 

Vysoká vzdušná vlhkost a/nebo nízké teploty prodlužují 

schnutí. Pro dosažení bezvadného schnutí je nutno se 

postarat o větrání místnosti. Zabránit přímému slunečnímu 

svitu během zpracování. 

 

Doba schnutí  
(při pokojové teplotě 20 °C) 

Možné přetřít              po ca 4 hodinách 
Možné brousit              po ca 4 hodinách 
Možné po podlaze chodit po ca 8 hodinách 
Pokládat koberce  teprve po 8 dnech 
 

Pracovní nástroje Okamžitě po použití vyčistit vodou. Naschlé zbytky barev 
odstranit výrobkem ADLER Abbeizer.  
 

Vydatnost  (na 1 nanesení) Natírání / válečkování 8 – 10 m
2
/l 

 

Dodávané balení 1 l a 5 l 
 

Skladovatelnost 1 rok v originálně uzavřených nádobách 
 

Stupně lesku Halbmatt (polomatný) 42120 
Glänzend (lesklý) 42121  
 

Bezpečnostně technické údaje 
 

Respektujte bezpečnostní list! 

 


