
 

 
 
07-09 (ersetzt 07-07) b.w. 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Telefon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com 

nou din 2005:Instrucţiunile noastre se bazează pe ultimele cunoştinţe şi sunt menite să instruiască cumpărătorul / utilizatorul, se vor stabili individual conform domeniilor de 

aplicare şi condiţiilor de prelucrare.  Cumpărătorul/ utilizatorul decide pe propria răspundere, dacă produsul livrat este potrivit şi dacă este utilizabil, motiv pentru ca re se 

recomandă realizarea unei probe de produs. În celelalte condiţii se aplică condiţiile noastre generale de vânzare. Toate fişe le anterioare de observaţii sunt înlocuite de prezenta 

ediţie. Ne rezervăm dreptul la modificări în ceea ce priveşte dimensiunile ambalajelor, nuanţele şi gradul disponibil de luciu. 

 

ADLER Floor Start 42110 
 

          
 

 

 

         

 

Descrierea produsului Grund hidrosolubil monocomponent pe bază de dispersie 
acrilică PUR pentru lemn de foioase şi de răşinoase, care 
izolează substanţele din lemnul care conţine substanţe tanante.  

Asperitate redusă a lemnului şi încleiere laterală redusă la 

podelele din scânduri înguste. 
 

Domenii de utilizare Utilizabil pe toate esenţele de lemn; avantaje deosebite pe 

esenţe de lemn dur, precum stejar şi frasin. 
 

Modalitatea de aplicare Pensulare – cu o pensulă moale pentru lacuri acrilice 
Roluire – cu trafalet cu păr scurt, de exemplu trafalet cu mohair 
sau flauşat 
 

Tratamentul preliminar al 

suportului 

Suportul de prelucrat trebuie să fie uscat şi fără impurităţi (de 
ex. ulei, grăsime, ceară). 
 

În cazul în care există mici fisuri sau rosturi, se efectuează o 
şlefuire finală cu granulaţie 120, iar podeaua este şpăcluită cu 
un amestec din 1 parte cântărită praf de şlefuit şi cca. 2 părţi 
ADLER Floor Fill 42109.  După cca. 1 oră de uscare, se 
şlefuieşte încă o dată cu granulaţie 120. 
 

Grunduirea 

 

Un strat saturat, cu ADLER Floor Start 42110.  
ADLER Floor Start  42110 nu se va goli pe podea.  
Uscare cca. 2 ore. Nu se şlefuieşte. 
 

Utilizare pentru podele colorate la cerere! 
 

Stratul de acoperire De 2 ori cu ADLER Floor Classic 42120 sau de 2 ori cu ADLER 
Floor Finish 42140. Şlefuire intermediară uşoară, cu hârtie 
abrazivă cu granulaţie 240 sau cu grătar de şlefuit cu granulaţie 
uzat, cu granulaţie de 120. Praful şlefuit se îndepărtează cu o 
lavetă umedă. 
 

Diluarea Produsul este pregătit pentru prelucrare şi nu trebuie diluat. 
 

Temperatura de prelucrare şi   

temperatura obiectului 

Nu se va lucra sub + 10 °C 
Umiditatea ridicată şi/sau temperaturile scăzute întârzie 
uscarea.  Pentru a obţine o uscare perfectă, trebuie asigurată o 
bună ventilare a încăperii.  Evitaţi expunerea directă la soare în 
timpul prelucrării. 
 



 
 
 
 
 
 

Continuare ADLER Floor Start 42110 
 

 

Timpul de uscare (temperatura 

camerei 20 °C) 

Se aplică stratul de acoperire după cca. 2 ore. 
 

Uneltele de lucru Se curăţă imediat cu apă după folosire. Resturile de lac uscate 
se îndepărtează cu decapant ADLER 95125.   
 

Randament (per aplicare) 8 – 10 m²/l 
 

Capacitatea recipientelor 1 l, 5 l 
 

Depozitare La rece, dar ferit de îngheţ 
 

Depozitare  1 ani în recipientele originale închise 
 

Indicaţii de siguranţă Respectaţi indicaţiile din Fişa cu date de siguranţă! 
 
Se vor respecta măsurile obişnuite de protecţie şi la prelucrarea 
produselor cu conţinut redus de substanţe toxice.. 
 

 
 

 


