ADLER Floor-Fill

42109

Popis výrobku

Vodou ředitelná gelová stěrková hmota pro vytvoření tmelu
na dřevo smícháním s brusným prachem. Vyznačuje se
velmi dobrou zpracovatelností, rychle schne a velmi dobře
se brousí. Dobré vyrovnání odstínu.

Oblasti použití

Stěrkování malých trhlin
parketových podlahách.

Způsob nanášení

Stěrkování (plastovou nebo nerezovou stěrkou)

Ošetření základu

Podklad musí být suchý a bez nečistot (např. olej, tuk, vosk).

a

spár

ve

vybroušených

Z čistého brusného prachu po výbrusu dřeva brusivem
zrnitosti 120 a přípravku ADLER Floor-Fill 42109 připravte
hustou směs. Směsí důkladně vyplňte trhliny a mezery.
Aby bylo broušení účinné, nechejte na povrchu malé
množství směsi.
Doba schnutí značně závisí na šířce spáry a podmínkách
schnutí.
U velmi hlubokých míst může být nutné přetmelení. použijte
brusivo zrnitosti 120.

Zpracování

Základní nátěr

1 x ADLER Floor-Start 42110 (viz technický list)

Vrchní nátěr

2x ADLER Floor-Classic 42120 (viz technický list) nebo
2x ADLER Floor-Finish 42140 (viz technický list)

Ředění

Výrobek se dodává připravený ke zpracování.

Teplota při zpracování a teplota Nejméně + 10 °C.
objektu
Doba schnutí
(při pokojové teplotě 20 °C)

V závislosti na naneseném množství lze povrch brousit po
30 až 90 minutách.

Pracovní nástroje

Nástroje očistěte ihned po použití vodou.

Vydatnost (na 1 nátěr)

Cca 25 m /l, podle vlastností podkladu

Balení

1l

Skladovatelnost

3 roky v uzavřeném originálním obalu.

Bezpečnostně technické údaje

Řiďte se pokyny v bezpečnostním listu.
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
tel.: 0043/5242/6922-450, fax: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com
Naše návody se zakládají na současných poznatcích a obsahují informace, jejichž cílem je co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli. Doporučení je však třeba individuálně
upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní zodpovědnost, a proto doporučujeme
zhotovit vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. Jinak platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze
platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesku jsou vyhrazeny.

