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felületkezelő anyag

felületképzés melléklet

Középen az erő
Az ADLER bemutatja új ablakfelület-kezelő köztes rétegeit
Az ember azt gondolhatná, ha lakkról (felületkezelésről) van szó, akkor csak a látható, felső réteg számít. De nem! Az Adler
felületkezelőanyag-gyártó cég nem csak a
fedőréteggel törődik. Akinek stílusa van, az
elvégre alul is kizárólag a legfinomabbat
hordja. A faablaknak pedig nagyon sok stílusa van. Ezért az ADLER már ma azt ajánlja,
amit a faablak holnap „alul hord“, nevezetesen az új köztes rétegeket, az Intermedio
ISO-t és az Acryl-Spritzfüller SL-t.

Intermedio ISO – a
színtelen szigetelő sztár
Az ablakgyártók széles palettán
kínálják az egyedi termékeket, a különböző színű lazúrral vagy fedőfestékkel felületkezelt ablakokat, lombos, illetve tűlevelű fából egyaránt.
A lazúr felépítésénél szükséges egy
színtelen köztes réteg alkalmazása
– bár ez eddig nem szigetelte el a
faanyag alkotóelemeit, erre a célra
egy másik anyag szolgált.
De most megszületett az ADLER
Aquawood Intermedio ISO – a
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színtelen köztes réteg, ami pl.
a tölgy és a vörösfenyő alkotóanyagait is megállítja, ha azok a
lakkréteg felé veszik útjukat.
„Célunk az ablakgyártók munkájának megkönnyítése volt, ami
sikerült is, mert így az Intermedio
és a Spritzfüller közötti fáradtságos anyagváltás egyre ritkábban
szükséges. Ezentúl az Intermedio
ISO egyaránt alkalmazható lazúr
és fedőfestés esetén is“ – mondja
Andreas Oberkofler, az ADLER
laboratóriumának ablakfelületkezelési termékfejlesztője.

Acryl-Spritzfüller SL –
a fa alkotóanyagainak
börtöncellája
Az ADLER Acryl-Spritzfüller SL
eddig elérhetetlen minőséget nyújt
a telítettség, a folyóvíz elleni védelem, és mindenekelőtt a faanyag
alkotóelemeinek szigetelése terén a
fedőfestékkel ellátott ablakoknál. A
kiváló szigetelőhatást egy teljesen új
technológiának köszönheti, ahol a fa
alkotóanyagainak kioldódását nem
gátolja mint egy védelmi fal, hanem
inkább felveszi azokat és magába
zárja, mint egy börtöncella.
Ezt az innovatív eljárást „StainLocking“-nak nevezik, ami minden eddig ismeretes módszernél
biztosabb és hatékonyabb. A
„Stain-Locking“ azt jelenti, hogy
az Acryl-Spritzfüller SL a fa alkotóelemeit a fából szándékosan és
céltudatosan magához veszi és
magába zárja. „Így kontroll alatt
tudjuk tartani a fa alkotóanyagait
és meg tudjuk akadályozni, hogy
később akaratunk ellenére felszínre törjenek és a fedőrétegig
hatoljanak“ – magyarázza dr.
Peter Hoernes, az ADLER ablak-

felület-kezelési fejlesztő csoportjának vezetője.
Az ablakgyártók részéről az új
technológia semmiféle átállást nem
igényel a gyártás során. Csupán
egy dolgot kell megszokniuk: az
Acryl-Spritzfüller SL besárgul, hisz
magába szívja a fa alkotóelemeit.
„Ez azonban semmiféle negatívummal nem befolyásolja a végeredményt, éppen ellenkezőleg, ezáltal
csak még jobban szigetel“ – magyarázza dr. Peter Hoernes.
Akár lazúr vagy fedőfesték, az
Adler az Aquawood Intermedio
ISO-val és az Acryl-Spritzfüller
SL-lel minden alkalomhoz a megfelelő „ alsóneműt“ (Dessous = alsó
réteget) szolgáltatja.
Az elegánsabb faablakokat gyártók szintén örülnek, hisz kisebb
ráfordítással jobb eredményt érhetnek el, mint valaha bármikor.
Bizonyított ADLER-minőség, a lehető leghosszabb élettartam.
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