
 

 

  Prosím obráťte 
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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami 

spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na 

ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena 

veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 
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ADLER Reisslack farbig  23991 ff  

       

 

 

 

 25 % 80019      

 

Popis 

 

Špeciálny krycí pigmentový jednokomponentný lak na báze rozpúšťadiel pre docielenie plôch 

s trhaným efektom.  

Pojivová báza: acetobutyrát celulózy. Neobsahuje aromatické rozpúšťadlá. 

 

Oblasť použitia 

 

Pre všetok interiér v kombinácii s ADLER Pigmopur 24005 v zvolenom farebnom odtieni, 

a bezfarebnými lakmi, napr. Adler Pigmotop 25363 v zvolenom stupni lesku. 

 

Spracovanie 

 

Viskozita pri dodávke 50  2 s podľa DIN 53211 (4 mm pohárik, 20C) 

Viskozita  

pri spracovaní 
nízkotlakové striekanie  (1,8 mm dýza, 3 bary) 
cca 20 s – cca 25% ADLER DD Verdünnung 80019 

Podklady Plochy upravené výrobkom ADLER Pigmopur v zvolenom 

farebnom odtieni 24005 (pozri technický list). Nanesenie laku 

ADLER Reisslack najskôr po 2 hod. a najneskôr po 5 hod. bez 

medzibrúsenia. 

Nanášané množstvo 80 - 100 g/m2 

Čas sušenia 3 hodiny pri izbovej teplote – bez medzibrúsenia prelakovateľné 

Trhaný efekt  Efekt vzniká počas sušenia. Je založený na rozdielnom napätí pri 

sušení výrobkov ADLER Pigmopur a ADLER Reisslack. Potrhaný 

obraz je ovplyvnený voľbou určitého množstva nánosu – malý nános 

spôsobuje jemný trhaný efekt, väčší nános veľké „trhliny“. 

Pre docielenie jednotného obrazu potrhania je nevyhnutné 

rovnomerné množstvo nánosu. 

Čas sušenia Vrchný nános je prelakovateľný po cca 2 hodinách sušenia bez 

medzibrúsenia. pri izbovej teplote. Doba medzisušenia  nesmie 

prekročiť 5 hodín. 

Vrchný lak Na dosiahnutie dobrej mechanickej a chemickej odolnosti sa plochy 

s trhaným efektom prelakujú s bezfarebným lakom, napr. 80 - 100 

g/m
2
 Adler Pigmotop 25363 v požadovanom stupni lesku 

- pridaním 10% ADLER PUR Härter 82019 sa dosiahne 

chemickej odolnosti 1-B podľa ÖNORM A1605-12 

- pridaním 20% ADLER PUR Härter 82019 sa dosiahne 

chemickej odolnosti 1-B1 podľa ÖNORM A1605-12 
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Pokračovanie  
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Rešpektujte prosím naše Pracovné smernice pre PUR laky ako aj kartu bezpečnostných 

údajov pre lak, tvrdidlo a riedidlo. 

 

Charakteristika 

 

Riedenie ADLER DD Verdünnung 80019 

Toto riedidlo sa odporúča vedľa výrobku ADLER Waschverdünnung 80077 

aj na čistenie pracovných nástrojov. 

Pokyn pre 

spracovanie 

Reisslack sa smie používať iba na maloplošne ( do veľkosti 1m
2
). Na 

väčších plochách je ťažko dosiahnuť rovnomerný trhaný efekt.. 

 

Špecifikácia 

 

ADLER Reisslack weiss biely 23991 

ADLER Reisslack gelb žltý 23992 

ADLER Reisslack rot červený 23993 

ADLER Reisslack blau modrý 23994 

ADLER Reisslack grün zelený 23995 

ADLER Reisslack schwarz čierny 23996 

 

Balenie 1 kg 

 

    

 

 

 

 


