ADLER Antikpatina

10570 ff

Leírás
Alkoholos alapú pigmentes lazúr különböző antik hatások eléréséhez.
Alapozásként egyaránt megfelelnek oldószer tartalmú lakkrendsezrek (pl. ADLER Tiropur 25401 ff, ADLER
Legnopur 26211 ff), valamint maguktól térhálósodó vagy külső térhálósítóval ellátott vizes lakkrendszerek
(pl. ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff, ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff).
Valamennyi színárnyalat egymással keverhető és szükség esetén ADLER Antikpatina Farblos 10580
anyaggal világosítható.

Alkalmazási területek
Az antik hatás eléréséhez bútorok és egyéb beltéri elemek friss lakkozásánál.

Feldolgozás


Az alapfelület pácolása a kívánt alapszínben
A tűlevelű fafajtákhoz az ADLER Aqua-Positiv 13001 ff vagy az ADLER Aqua-Alpin 11451 ff
alkalmazását javasoljuk, lombhullató fafajtákhoz az ADLER Aqua-Classic 13301 ff vagy az ADLER
Aqua-Neoantik 14471 ff pácok használatát; a felsorolt pácoknál éppúgy használhatók vízzel higítható,
mint oldószert tartalmazó lakkok.



A lepácolt és megszáradt felületek alapozása
A lepácolt felületet alaposan meg kell szárítani és azt az alapfelület anyagának szívóképességétől, ill. a
mindenkori kívánt hatástól függően 1 – 2 x le kell alapozni. Köztes csiszolással. Az adatlapokon
feltüntetett higítási arányokat be kell tartani.
Javasoljuk,
hogy
a
felhasználást
követő
köztes
csiszolást
leghamarabb
kb.
1 óra száradási idő elteltével szobahőmérsékleten, de lehetőleg inkább egy éjszakai száradás után,
280-as szemcsézettséggel vegezze el; ezt követően a felületeket csiszolókendővel (pl. Scotch Brite,
gyártó cég: 3 M) át kell csiszolni.
Amennyiben rövidebb köztes száradási idő mellett döntene, úgy az ADLER Antikpatina 10570 ff
anyagot nehezebben tudja eltávolítani a felületről.
Kefélt felületeknél a köztes csiszolást csiszolókendővel kell elvégezni.

06-09 (02-06 helyett)

Lapozzon

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: +43/5242/6922-301, Fax: +43/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com
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 felelősségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk
egy mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink“ érvényesek. Jelen kiadással minden korábbi
mûszaki adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk

Folytatás



ADLER Antikpatina 10570 ff

Antik hatás elérése
Az ADLER Antikpatina 10570 ff anyagot használat előtt jól fel kell rázni vgay fel kell keverni; így a
Patina hígan folyó és felhordásra alkalmassá tehető. A pácok egymással keverhetők és az ADLER
Antikpatina farblos 10580 anyaggal világosíthatók.
Az ADLER Antikpatina anyagot egyenletesen és nem túl vastagon kell felhordani szórási eljárással
(préslevegős szórás: fúvóka mérete 1,5 - 1,8 mm, szórási nyomás 1,5 bar) a röviden azelőtt
lecsiszolt felületre. Kb. 20 perc száradási idő elteltével szobahőmérsékleten a Patina anyagot a
kiemelkedő helyekről egy csiszolópapírral (280-as szemcsézettség) kell ledörzsölni; ezt követően
szükség esetén egy csiszolókendővel könnyen meg lehet azt ismételni. Az így feldolgozott Patina
megmarad a mélyedésekben és a formázott felületek szögleteiben és ezzel a munkadarabnak megadja
a kívánt antik jelleget.
Az ADLER Antikpatina 10570 ff anyag túl vastagon való felhordását el kell kerülni. Ennek figyelmen
kívül hagyása gyengítheti a gyengébb tapadó hatását.



A felületek fedőlakkozása
A záró fedőlakkozást normális mennyiségű lakkal (vö. a felhasznált lakk műszaki adatlapjával) kell
elvégezni; ne használjon túl vékony réteget.
A köztes rétegek jó tapadásához fontos, hogy a köztes csiszolás, az ADLER Antikpatina 10570 ff
anyag arra következő felhordását és lecsiszolását, valamint a fedőlakkozást 8 órán belül elvégezzék. A
hosszabb várakozási idő csökkentheti a tapadást.

Kérjük, vegye figyelembe az érintett Biztonságtechnikai adatlapot.

További útmutatások
Világosítás / Higítás

ADLER Antikpatina Farblos
10580
A munkaeszközök tisztítása Acetonnal vagy ADLER
Nitro-Verdünnung 80001
anyaggal

Kiszerelés
750 ml, 5 l

Eltarthatóság
1 év eredeti lezárt csomagolásban.

Színárnyalatok
Creme (krémszínű)
Beige (bézsszínű)
Grau (szürke)
Dunkelbraun (sötétbarna)
Rotbraun (vörösesbarna)

10571
10572
10573
10574
10576

