
 

 
11-09 (nahrazuje 10-09) Otočit list 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com 

 
Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a 

podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti 

použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných 

odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.  

 

ADLER Goldpaste 90899 
 

       

     

 

 

 

1 %    80019       

Popis 

Pigmentový koncentrát s obsahem rozpouštědel na bázi pigmentů zlatého bronzu pro barevné řešení u 
čirých PUR laků na bázi rozpouštědel. 
 

Oblasti použití 

Pro vytváření povrchů se zlatým efektem pro všechny interiéry. 
 

Zpracování 

 Možné podklady 
 

a) plochy z přírodního dřeva natřené základním nátěrem čirých PUR laků ADLER  
b) dřevotřískové desky s podkladovou fólií (zabroušení fólie zrnitostí 240) 
c) plochy natřené základní vrstvou bílé barvy ADLER PUR-Spritzfüller, jako např. dřevotřískové desky,  

MDF desky atd. (viz datový list pro ADLER PUR-Spritzfüller 25515!) 
 

Plochy určené pro nátěr se zlatým efektem je nutno před dalším zpracování zabrousit, aby se zaručila dobrá 
mezipřilnavost. 

 
 Základní nátěr podkladovým lakem „Gold“ 

Pro výrobu podkladového laku je nutno dobře vmíchat 1 hmotnostní podíl ADLER Goldpaste 90899 do 1 
hmotnostního podílu ADLER DD-Verdünnung 80019.  
 

1 hmotnostní podíl této zředěné zlaté pasty se přidá ke 2 hmotnostním podílům ADLER Pigmotop G100 
25370. Přitom je třeba dbát na to, aby byla zlatá pasta homogenně vmíchána do laku. 
 

Podkladový lak „Gold“ vytvořený tímto způsobm se zpracovává bez přidání tvrdidla. 
 

Zředěním s cca 10 % ADLER DD-Verdünnung 80019 je dosaženo postřikové viskozity von 17-18 s  
(DIN 53211, 4-mm-Becher, 20 °C). 
 

Nástřik podkladového laku „Gold“ musí být proveden relativně „nasucho“ – s ne příliš velkým přísunem laku. 
Doporučený postřikový tlak: 2,0-2,5 bar. 
 

Podkladový lak „Gold“ se nastříká v několika tenkých vrstvách (minimálně třech). 
 
 

 Krycí lakování přípravkem ADLER Pigmotop v požadovaném stupni lesku 
Po době minimálního schnutí cca 3 hodiny jsou plochy lakované podkladovým lakem „Gold“ přelakovány 
přípravkem ADLER Pigmotop 25363 ff v požadovaném stupni lesku (viz technický list ADLER Pigmotop 
25363 ff). 
 

Jestliže byly např. na frézovaných MDF dílech vystříkány prohlubně podkladovým lakem „Gold“, je před 
nanesením krycího laku nutno provést pečlivý čisticí výbrus rovných ploch zrnitostí 320. 
 



 
 
 
 
 
 

Pokračování ADLER Goldpaste 90899 
 

 
Podkladový lak „Gold“ je možno přelakovat pouze 1 x přípravkem ADLER Pigmotop v požadovaném stupni 
lesku. U několikanásobného přelakování hrozí nebezpečí vzlínání. 

 
Dodržujte naše „Pracovní směrnice pro PUR laky“ a technické listy a bezpečnostní listy všech 

uvedených výrobků. 
 
 

Další pokyny 

Ředidlo  ADLER DD-Verdünnung 80019 
Toto ředidlo se doporučuje také k čištění pracovních přístrojů. 

 
 

Forma dodání 

ADLER Goldpaste 90899 
 
 

Velikost balení 

0,5 kg, 1 kg 
 

 


