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

 
Útmutatásaink az ismeretek mai szintjét tükrözik és a vevők/felhasználók legjobb tudás szerinti tanácsadását szolgálják, de azokat a felhasználási területekkel és az alkalmazási 
feltételekkel individuálisan egyeztetni kell. A szállított termék alkalmasságáról és felhasználásáról a vevő/felhasználó saját felelősségére dönt, ezért ajánljuk, a termék 
alkalmasságának ellenőrzéséhez egy próbadarab elkészítését. A továbbiakban az Általános eladási feltételek érvényesek. Valamennyi korábbi adatlap ezen kiadással érvényét 
veszti. A csomagolásra, színárnyalatokra és a rendelkezésre álló csillogási fokokra vonatkozó változtatások joga fenntartva. 

ADLER Tiropur 25401 ff 
 

         

 

 
 
 

82019   10-15 %  80019 25-30 %  80019     

 

Leírás 

Igen általánosan alkalmazható poliuretán színtelen lakk bútorok felületéhez. Jó mechanikus és kémiai 
ellenállóképesség, színkiemelés, feltöltőerő és szép póruskiemelés. 
 
Kötőanyagalap: poliakril gyanta/cellulóz-nitrát. Az ADLER Tiropur 25401 ff aromás oldószerektől mentes. 
 
Az ADLER Tiropur 25401 ff  már tartalmazza azt az optimális mennyiségű fényvédő anyagot, amely 
sárgulás ellen véd, további adalékra nincs szükség. 
 

Kémiai hatásokkal szembeni ellenállóság 

ÖNORM A 1605-12 – 1. vizsgálat Értékelési osztály         1-B1 

Viselkedés ledörzsölés során 

ÖNORM A 1605-12 - 2. vizsgálat Értékelési osztály         2-D ( 50 U) 

Viselkedés karcolásos igénybevétel esetén 

ÖNORM A 1605-12 - 4. vizsgálat Értékelési osztály         4-D ( 1,0 N) 

 
 

Felhasználási területek 

MIndennemű lakkozáshoz az erősen igénybevett felületekhez a bútorgyártás és belsőépítészet területén, 
beleértve a konyhai és egészségügyi területek felületeir is: II-IV. felhasználási területek az ÖNORM A 
1610-12 szerint. 
Alkalmas hidrogén-peroxiddal klórozott felületek lakkozására. 
 
 

Alkalmazás 

Az ADLER Tiropur 25401 ff-t mindenek előtt a „lakkra lakk“-munkamódszerhez tervezték. 
 
 

Szállítási viszkozitás kb. 45 s a DIN 53211 szerint (4 mm-es pohár, 20 °C) 

Keverési arány 10 csom.-rész ADLER Tiropur 
  1 csom.-rész ADLER PUR-Härter 82019 

Keverési viszkozitás kb. 35 s a DIN 53211 szerint (4 mm-es pohár, 20 °C) 

Alkalmazási viszkozitás Airless-/Airmix szórás (0,23 - 0,28 mm-es fúvóka, 100 - 120 bar/1 - 2 bar) 

kb. 25 s – 10 - 15 % ADLER DD-Verdünnung 80019 

Sűrített levegős szórás (1,8 mm-es fúvóka, 3 - 4 bar) 
Kb. 18 s – 25 - 30 % ADLER DD-Verdünnung 80019 



 
 
 
 
 

Fortsetzung ADLER Tiropur 25401 ff 
 

 
 
Edényidő 1 munkanap; a bekevert anyagot a következő napon még fel lehet 

használni, de mindenképpen 1:1 arányban frissen  megedzett anyaggal 
kell keverni; az edényidő további meghosszabbítása nem lehetséges. 

Felhordási mennyiség Kb. 120 - 150 g/m² rétegenként; össz felvitt mennyiség: max. 450 g/m² 

Száradási idő Egy kb. 120 g/m²-es réteg kb. 2 óra száradás után szobahőmérsékleten 
csiszolásra és átlakkozásra kész. A szobahőmérsékleten való 
száradásnál ajánlott egy kb. 12 órányi köztes száradási időt beiktatni, 
mert így az arra következő lakkozás állapota észrevehetően javul.  

Köztes csiszolás 240 – 320-as szemcsézettség; a köztes csiszolást lehetőleg röviddel a 
fedőlakk felhordása után kell elvégezni annak érdekében, hogy jó 
köztes tapadást érjenek el.  

 
Kérjük, vegye figyelembe a „PUR lakkokkal való munkavégzésre vonatkozó irányelvek“-et, valamint a 
Lakk, edző és a higító biztonsági adatlapját. 
 
 

További utasítások 

Edző ADLER PUR-Härter 82019 

Higítás ADLER DD-Verdünnung 80019 vagy 
ADLER PUR-Verdünnung 80029 
Ezeket a higítókat javasolják a munkaeszközök tisztításához is. 

 
 

Szállítási forma 

G 10 tompa fényű 25401 

G 30 Matt 25403 

G 50 Félmatt 25405 

G 70 selymes matt 25407 

G 90 selymes csillogású 25409 

G 100 Csillogó 25410 

 
 

Csomagolás 

4 kg, 10 kg, 20 kg, 180 kg 
 

 


