Barvu máme v krvi

Abbeizer Express

8313000300

Univerzální odstraňovač starých nátěrů pro kutily i průmysl

POPIS PRODUKTU
Obecně

Vysoce účinný odstraňovač starých barev s gelovou strukturou,
vhodný i na svislé plochy. Je obzvláště vhodný pro odstraňování
starých, vodou ředitelných systémů povrchové úpravy oken.
Působením po delší otevřenou dobu odstraní v jediné pracovní
operaci i tlusté vrstvy laku a je účinný rovněž na mnoho
dvoukomponentních systémů (provést předběžnou prvotní zkoušku).
Produkt neobsahuje přísady chlorovaných uhlovodíků.

Oblasti použití



Pro nátěry veškerých maloplošných objektů, jako jsou dřevěná
okna, domovní dveře, nábytek, zábradlí, rámy, kování apod.

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování



Produkt prosím před použitím rozmíchat.



Optimální podmínky pro zpracování se pohybují mezi 15 - 25 °C
při relativní vlhkosti vzduchu 40 - 80 %.



Doporučujeme provést zkoušku snášenlivosti materiálu na
zkušebních plochách.



Těsnění a ostatní části citlivé na rozpouštědla je třeba oblepit.



Barevné kovy mohou být odstraňovačem ADLER ve spreji
zabarveny.



Doba účinku činí cca 10 minut na vrstvu.



Doba účinku je závislá na druhu, tloušťce vrstvy, pracovní teplotě
a stáří nátěru. Optimální dobu působení lze nejlépe zjistit na
vhodné zkušební ploše.



Silně savé podklady zkracují dobu účinku.



Zabránit působení přímých slunečních paprsků (příliš rychlé
zaschnutí).



Nabobtnalý nátěr odstranit pomocí ocelové cidliny ADLER
9591001 nebo stahovací škrabkou.



Ošetřené plochy důkladně omyjte
k zabarvení následného nátěru.



Rozstřik barvy ihned odstranit vodou.

vodou,

aby

nedošlo

11-17 ZKL 8313

Adler Česko s.r.o. Pražská 675/10 Brno-Bosonohy 642 00
Tel: 00420/731 725 957, Fax: 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.cz , www.adlercesko.cz
Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a
podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití
výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a
stupňů lesků jsou vyhrazeny.

Abbeizer Express

Technika nanášení

Postupy pro
nanášení
Vydatnost pro
aplikování (m²/l)1)

Nátěr
cca 4 – 5

Produkt je dodán ve stavu k okamžitému použití.
Produkt nanášet v dostatečné sytosti.
Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu / vydatnost.
Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním
nátěrem.

Čištění pracovních nástrojů

Okamžitě po použití opláchnout vodou.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ
Velikosti obalů

500 ml

Barevné odstíny/stupeň leskuB

ezbarvý 8313000300

Doplňkové produkty

ADLER Lackziehklingen 9591001 (ocelová cidlina)

DALŠÍ INFORMACE
Trvanlivost/skladování

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.
Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením,
mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Bezpečnostně-technické
informace

Odstraněné zbytky laku je třeba považovat za zvláštní odpad
a musí být zlikvidován v souladu se zákonnými předpisy.
Bližší informace k tématu bezpečnost při transportu, skladování
a zacházení a rovněž i pro likvidaci naleznete v příslušném
Bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu www.adlerlacke.com.
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