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Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, 
dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze 
instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 

ADLER Iso-Grundlack 16036 
 
Rozpuszczalnikowy jednoskładnikowy lakier podkładowy do mebli i wyposażenia wnętrz. 
 

OPIS PRODUKTU 

Informacje ogólne 
 

Rozpuszczalnikowy jednoskładnikowy lakier podkładowy 

 do lakierowania wodnymi bezbarwnymi lakierami do 
mebli i 2-składnikowymi lakierami poliuretanowymi do 
mebli 

 bardzo dobre uwydatnianie naturalnej barwy drewna 

 szybkoschnący 

 bardzo dobra szlifowalność 

 dobrze wypełniający 

 wolny od aromatów 

Szczególne właściwości 
 

Lakier ADLER Iso-Grundlack 16036 powoduje mniejsze 
schropowacenie powierzchni drewna niż podkładowe lakiery 
wodorozcieńczalne; dzięki temu zmniejsza się nakład pracy 
przy szlifowaniu. 

Rozpuszczalne w wodzie składniki drewna (jak np. znajdujące 
się w drewnie bogatym w garbniki) nie są aktywowane przez 
lakier ADLER Iso-Grundlack. Przy lakierowaniu wodnymi la-
kierami do mebli nie występują problemy z przebarwieniem 
związane z rozpuszczalnymi w wodzie składnikami drewna. 

Zastosowania 

 

Uniwersalny podkład do lakierowania drewna z uwydatnia-
niem naturalnej barwy drewna, nadający się do polakierowa-
nia zarówno wodorozcieńczalnymi lakierami bezbarwnymi, jak 
i rozpuszczalnikowymi 2-składnikowymi lakierami poliureta-
nowymi. 

PRZERABIANIE 

Wskazówki dotyczące prze-
rabiania 

 
 

 Proszę wymieszać produkt przed użyciem 

 Proszę przestrzegać zaleceń podanych w naszych „Wy-
tycznych do pracy przy przerabianiu lakierów nitro-
celulozowych” 

 Lakier ADLER Iso-Grundlack to system lakierowy 
schnący czysto fizycznie. Wolno go zatem polakierować 
tylko 1 × lakierami chemoutwardzalnymi, ponieważ 
w przeciwnym razie może dojść do podnoszenia się 
powłoki. 
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Techniki nanoszenia 

 

 
5% 

Metoda nano-
szenia 

Airless Airmix Powietrze 
sprężone 

Polewanie 

Dysza (ø mm) 0,23 -0,28 0,23 -
0,28 

1,8 - 

Ciśnienie natrysku 
(bar) 

100-120 100-120 3-4 - 

Powietrze rozpyla-
jące (bar) 

- 1-2 - - 

Rozcieńczalnik ADLER Nitro-Verdünnung 80001 

Dodatek rozcień-
czalnika w % 

0-5 0-5 15-20 0-5 

Lepkość (s) 
kubek 4 mm, 20°C 

25-35 25-35 18-20 25-35 

Ilość nanoszona 
(g/m

2
) 

ok. 120-150 na jedno naniesienie; całkowita ilość 
naniesona maks. 450 

 

Czasy schnięcia 
(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej) 

 

Nadaje się do szlifowania i polakierowania lakierem rozpusz-
czalnikowym po ok. 2 godz. 

Przed polakierowaniem bezbarwnymi lakierami wodorozcień-
czalnymi należy zachować ok. 3 godz. czas schnięcia 
w temperaturze pokojowej. 

W przypadku podanych liczb chodzi o wartości orientacyjne. 
Schnięcie zależy od podłoża, grubości warstwy, temperatury, 
wymiany powietrza i względnej wilgotności powietrza. 

Czyszczenie narzędzi 

 

 
Rozcieńczalnikami  
ADLER Nitro-Verdünnung 80001 
ADLER Waschverdünnung 80077 
 

PODŁOŻE 

Rodzaj podłoża 
 

Drewno liściaste i iglaste (drewno lite, okleinowane wyroby 
z płyt wiórowych lub płyt z włókien drzewnych) 

Właściwości podłoża 
 

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od 
tłuszczu i wosków oraz wolne od pyłu drewnianego. 

Przygotowanie podłoża 
 

Drewno liściaste: szlif papierem o granulacji 150 – 180  
Drewno iglaste: szlif papierem o granulacji 100 – 150  

Przy wykonywaniu szlifowania stosować filtr przeciwpyłowy 
P2 

WYKONANIE POWŁOKI 

Gruntowanie 
 

1 – 2 × ADLER Iso-Grundlack 16036 

Szlifowanie międzyoperacyjne 

 
 

Zagruntowaną powierzchnię szlifować papierem o granulacji 
240-320. 

Należy unikać przeszlifowania na wylot, ponieważ może 
dojść do pojawienia się różnic w uwydatnianiu barwy drew-
na, które dodatkowo zostaną pogłębione przez żółknięcie 
wywołane starzeniem. Usunąć pył drzewny. 

Szlifowanie międzyoperacyjne należy przeprowadzić bezpo-
średnio przed naniesieniem lakieru nawierzchniowego, by 
zapewnić dobrą przyczepność.  

Przy wykonywaniu szlifowania stosować filtr przeciwpyłowy P2. 
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Lakierowanie nawierzchniowe 
 

1 × polakierować wodorozcieńczalnymi lakierami bezbarw-
nymi, jak np. ADLER Aqua-Soft CFB 30361++, ADLER  
Aqua-Rapid CFB 30451 ++, ADLER Aqua-Kristall Thix 
30251 ++ itp.; lakierami nitrocelulozowymi, jak np. ADLER 
Soloplast 16701 ++ itp.; 2-składnikowymi lakierami poliure-
tanowymi, jak np. ADLER Tiropur 24501 ++ itp. 

PIELĘGNACJA CAŁEGO POKRYCIA 

 
 

Czyszczenie za pomocą środka do czyszczenia mebli 
ADLER Clean Möbelreiniger 96490 i pielęgnacja środkiem 
do pielęgnacji mebli ADLER Clean Möbelpflege 96491 (patrz 
Karty Techniczne).  

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Wielkości pojemników 
 

5 l; 25 l; inne pojemniki na żądanie 

Produkty dodatkowe ADLER Nitro-Verdünnung 80001 

INNE INFORMACJE 

Trwałość / przechowywanie 

 

1 rok, oryginalnie zamknięty. Przechowywać w miejscu 
chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem pro-
mieniowania słonecznego i podwyższonymi temperaturami. 

Dane techniczne Lepkość w stanie dostarczanej ok. 35 s wg DIN 53211 
(kubek 4 mm, 20°C) 

Dane BHP 

 

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w danej Karcie Cha-
rakterystyki! Aktualną jej wersję można ściągnąć z internetu 
ze strony www.adler-lacke.com  
Należy ogólnie unikać wdychania oparów/rozpylonego lakie-
ru. Zapewnić to można przez fachowe stosowanie maski 
ochronnej (filtr kombinacyjny A2/P2 – EN 141/EN 143).  

 
 

http://www.adler-lacke.com/

