
 

 
 
04-09 (a 11-05 helyett)  

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-380 

Útmutatónk az ismeretek mai szintjét tükrözi, célja a vásárló/felhasználó legjobb tudásunk szerinti tájékoztatása. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkori alkalmazási 

területet és a feldolgozási körülményeket. A szállított termék alkalmasságát és használatának módját a vásárló/felhasználó saját felelosségére hivatott  eldönteni, ezért javasoljuk 

egy mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink“ érvényesek. Jelen kiadással minden korábbi 

műszaki adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érinto változtatások jogát fenntartjuk. 

ADLER KH-Spritzisoliergrund 50035 
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Termékleírás Oldószeralapú alapozó lakk, ill. alkidgyanta alapú köztes 
bevonat, amely kiválóan átitatja a pórusokat, fényes és 
áttetsző. Gyors száradás és jó csiszolhatóság jellemzi, 
biocidmentes. 

Speciális tulajdonságok Kiválóan izolálja a keményfák tartalmazott anyagait. Kiváló 
záróhatás víz ellen eresztékes helyeken, pl. tetőgerendák 
esetén.  

Alkalmazási területek Mindenekelőtt kőrisből és tölgyből készült ajtók lazúros 
rétegzésére  

A felhordás módja Szórás (airmix, airless, sűrített levegős) 

A szórás csak olyan szórókabinokban engedélyezett, amelyek a  
VOC-irányelveknek megfelelnek.  
 

A réteg szerkezete A kívánt színárnyalatú ADLER Spritzbeize-val vagy ADLER 
Aqua-Flair-rel kell pácolni (vö. megf. adatlapok)  
1 réteg ADLER KH-Spritzisoliergrund farblos matt 50035-öt kb. 
30 %-nyi ADLER KH-Spritzverdünnung 80367-tel hígítva 
vastagon fel kell szórni a felületre. A felhordandó mennyiség 
180 g/m2, megfelelő 200 µm-es nedvesfilm-vastagság  
Egy éjszakán át száradni kell hagyni, majd simító csiszolást kell 
végezni 220-240-es szemcsézettségű csiszolóvászonnal
  
2 réteg Aquawood-Dickschichtlasur Natur für Haustüren 53567-
et 5 - 10 %-nyi vízzel hígítva kell felszórni a felületre, köztes 
száradás legalább 3 óra, köztes csiszolás nem szükséges, 
amennyiben mégis, akkor 220-240-es szemcsézettségű 
csiszolóvászonnal és kis nyomáson! 

Teljes szárazfilmvastagság Legalább 80 µm, amelyet a leírt módon hozott létre. 

Hígító Kb. 30 %-nyi ADLER KH-Spritzverdünnung 80367 

Megmunkálási 

hőmérséklet 

+ 10 °C alatt nem 

 

Száradási idő (20 °C, 

szobahőmérséklet) 

Nem ragad kb. 5 óra elteltével, csiszolni egy éjszakán át történő 
száradás után lehet 

Munkaeszközök Adlerol 80301-gyel vagy ADLER KH-Verdünnung 80367-tel 
tisztítsa őket 

Hatékony fedés (felhorásonként) Kb. 8 m
2
/l 

Csomagolás 5 l, 25 l 

Biztonságtechnikai adatok Kérjük, tartsa szem előtt a „Biztonsági adatlap”-on foglaltakat! 



 
 
 
 
 

 

Folytatás ADLER KH-Spritzisoliergrund 50035 
 

 

 

További útmutatások Minden, oxidatív módon száradó lakk feldolgozása során 
ügyelni kell az öngyulladás veszélyére. NC-lakkok egyidejű 
feldolgozása száraz szórású fülkékben tilos. 

 


