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Kétkomponensű poliuretán-lakk beltéri bútorok 
és faelemek jó töltő hatású lakkozásához.  

ADLER DuopuR-bAsE nQ, hQ 
és ADLER DuopuR-Finish
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A bútorágazatban változatlanul divatosak a jó töltő hatású felületek. A Duopur lakkrendszer
továbbfejlesztésével az ADLER éppen erre a kihívásra reagált. Az ADLER Duopur-Base NQ 
(hagyományos minőség) alapozó lakk átdolgozott minősége mellett a Duopur-Base HQ
(magas minőség) révén egy további előnyökkel felruházott változatot is rendelkezésre bocsát. 
Az ADLER Duopur lakkrendszerek kiváló feldolgozási tulajdonságai csúcsminőségű felületet 
biztosítanak vevőink számára.

ADLER DuopuR: A 2K-puR-LAKKREnDszER Két váLtozAtbAn KAphAtó

Keverési arány: 2:1
Fazékidő ADLER Duopur-Base NQ: kb. 4 óra
Fazékidő ADLER Duopur-Base HQ: kb. 2 óra
Fazékidő ADLER Duopur-Finish: kb. 4 óra

bEvonAtREnDszER

1 x ADLER Duopur-Base NQ vagy HQ
1 x ADLER Duopur-Finish

Kérjük, olvassa el a műszaki adatlapot is!

A Duopur gondosan kiválasztott poliésztergyantákon alapszik. Ezek különösen jó 
töltést biztosítanak és gondoskodnak a gyors száradásról. Ehhez a megfelelő edző 
is hozzájárul: Az ADLER Duopur-Härter gyors reaktivitása révén felgyorsítja a  

KiszERELési Egység

Lakk 4l, 20l
Edzö 1l, 10l

hagyományos minőség magas minőség

Alapozó lakk

edző

ADLER Duopur-Base 
NQ 25271

ADLER Duopur-Base 
HQ 25270

ADLER Duopur Härter 82070

Fedőlakk ADLER Duopur-Finish, 25263 - 25267

edző
ADLER Duopur-Härter 

NQ 82071
ADLER Duopur-Härter 

82070



keményedési folyamatot, és ezáltal a száradást. Ennek ellenére a lakkréteg megőrzi 
rugalmasságát. Vastag rétegek esetén sem keletkeznek repedések. Az ADLER Duopur-Finish 
kiválóan alkalmas bútorok, asztalok és ülőbútorok lakkozására, és állandó védelmet nyújt.

A Két ALApozó LAKK KözvEtLEn összEhAsonLításbAn

Az ADLER Duopur Base NQ termékkel a felhasználó - vonzó áron - egy kiegyensúlyozott 
tulajdonságú alapozót kap. Akinek számít a kiváló tapadás függőleges felületen, a rövid 
száradási idő és a jó csiszolhatóság, az ezeket a Duopur Base HQ alkalmazásával érheti el.

ADLER Duopur base nQ ADLER Duopur base hQ

Jó tapadás függőleges felületen Kiváló tapadás függőleges felületen

Jó száradási idő Kiváló száradási idő

Jó csiszolhatóság Kiváló csiszolhatóság

Kiváló mechanikai ellenállóképesség

hAgyományos minőség mAgAs minőség

nincs FEhéRtöRés

A lakkréteg túl kicsi rugalmassága esetén a
nyomóterhelés révén előfordulhat, hogy a lakk elveszíti 
tapadását a felülettől. Ennek oka lehet például egy rövid, 
ám erős ütés vagy karcolás. A megváltozott fénytörés
miatt egy fehér, főként sötét felületen jól látszódó sérülés 
képződik. Az ADLER Duopur rugalmassága kifejezetten 
nagy és ezért kiválóan ellenáll mindenféle terhelésnek.



KiváLó tApADás FüggőLEgEs FELüLEtEn  

Ahhoz, hogy függőleges lakkozás esetén is szépen 
töltött felületet érjünk el, az ADLER Duopur Base HQ-t 
kiváló tulajdonsággal ruháztuk fel.. Így a székek, készre 
szerelt bútorok, álló ajtók és mart elemek gond nélkül 
lakkozhatók anélkül, hogy a lakk megfolyna.

KiváLó csiszoLhAtóság

Zárt pórusú vagy jó töltésű lakkozásoknál az alapozó 
lakk csiszolhatósága alapvető követelmény. Ezért 
az ADLER Duopur-Base alapozó lakkba úgynevezett
„csiszolósegédeket” építettünk be, amelyek lehetővé 
teszik a lakkréteg könnyű megmunkálhatóságát.
Csiszolósegédeink ennek ellenére sem korlátozzák a 
lakkréteg rugalmasságát és áttetszőségét.

ADLER-Werk Lackfabrik

Bergwerkstraße 22 · 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6922-0 · Fax DW-999

info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com


