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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz; 00 43 5242-6922-430 
 
Útmutatásaink jelenlegi tudásunkon alapulnak, az ismeretek mai szintjét tükrözik, és vevoink/felhasználóink legjobb tudásunk szerinti 
segítségére kívánnak szolgálni, betartásuk persze nem kötelezo, de az alkalmazási területet és a megmunkálási feltételeket ajánlatos 
egyeztetni. A leszállított termék alkalmasságáról és felhasználási módjáról a vevo/felhasználó egyéni felelosségére dönt. Egyéb 
esetekben Általános eladási feltételeink vannak érvényben. Az Adatlap minden korábbi száma a jelen kiadással érvényét veszti. A 
csomagolóeszközök méretére, a színárnyalatra és a rendelkezésre álló fényességi/csillogási fokra vonatkozó változtatások jogát 
fenntartjuk magunknak. 
 
 

ADLER Acryl-Spritzlack      43207ff 
 

A termék leírása: Vízzel hígítható, gyorsan száradó, speciális akril-diszperziós alapú 
fedolakk. Az idojárás viszontagságainak kiválóan ellenáll és kiváló, 
hosszan tartó rugalmasság, nagyon jó szilárdság jellemzi, nem sárgul, 
biocidmentes. Alacsony szerves oldószer tartalma miatt különösen 
környezetkímélo. 
 

Különleges tulajdonságok: Kiválóan megáll függoleges felületeken is; mégis jól futtatható lakk. 
Airless-szóráskor az igen aktív habzásgátló / légteleníto anyagnak 
köszönhetoen nagyon kevés mikrobuborék képzodik 
 

Alkalmazási területek:  Ablakok és ajtók. 
 

A felhordás módja:  Festékszóróval (Airless, Airmix) 
 

Alapozás: 1 adag fehér Aquawood-Tauchimprägnierung Spezial 51056 
Száradási ido kb. 4 óra 
 

Köztes réteg: A felhasználásra kerülo fa fajtájától függoen vagy Aquawood-
Intermedio-val vagy pedig ADLER Acryl-Spritzfüller-rel – vö. „A 
faablakok festékszórási eljárással történo rétegzésére vonatkozó 
irányelvek” 3. pontjával: 
Fafajták / lazúros, ill. lakkozott szerkezetek 
 
1 adag Aquawood-Intermedio 53663-asba merítve vagy azzal leöntve, 
2 óra száradás 
köztes csiszolás 220-240-es szemcsézettségu anyaggal 
vagy 
1 adag ADLER Acryl-Spritzfüller 
Nedvesréteg-vastagság 150 ÷ 200 µm 
Kb. 4 óra eltelte után – amennyiben szükséges – 280-as 
szemcsézettségu anyaggal lehet csiszolni 
 

Fedoréteg: 1 adag ADLER Acryl-Spritzlack - nedves filmvastagságok: 
Intermedio esetén: 250 ÷ 300 µm 
Spritzfüller esetén: 150 – 200 µm 
 

A teljes réteg szárazfilm-
vastagsága  

Legalább 100 µm; mindkét variációval elérheto. 
A kb. 120 µm feletti, túlságosan nagy szárazfilm-vastagság csökkenti 
a diffúziós képességet, éppen ezért ajánlatos elkerülni. 
 

Hígítás: Vízzel; Airless felhordásra alkalmas formában szállítjuk. 
 



 
 
 
Folytatás       ADLER Acryl-Spritzlack 43207 
 
A környezet és a 
munkadarab homérséklete: 

Legalább + 10 °C. 
A magas páratartalom és/vagy az alacsony homérséklet késlelteti a 
száradást. 
 

Száradási ido (20°C, 
150 µm nedves filmvastagság): 

Porral szemben száraznak minosül kb. 30 perc múlva; 
Nem ragad:     kb. 3 óra múlva; 
Csiszolható:     kb. 12 óra múlva. 
 

Munkaeszközök Használat után azonnal mossa ki azokat vízzel. A festékszórókat 
ezután jól szárítsa ki, hogy ne rozsdásodjanak be. Az odaszáradt 
festékmaradványokat ADLER Abbeizer festékoldóval távolíthatja el. 
 

Hatékony fedés: Kb. 600 g/m2, ill. 180-240 g/fm ablakprofil Stock plus Flügel esetén, 
ebbe bele van értve a szóráskor keletkezo veszteség is. Acryl-
Spritzfüller esetén ezeknek az értékeknek kb. a fele. 
 

Kiszerelési egységek: 5 kg, 25 kg, 120 kg (muanyag hordó), 600 kg (muanyag tartály) 
 

Tárolás: Huvös, de fagymentes helyen. 
 

Eltartható: Legalább 1 évig a gyárilag lezárt kicsomagolásban. 
 

Színárnyalatok: Weiß seidenmatt (fehér matt selyem)  43207 
NCS- és RAL-színárnyalatok 
 

Különleges utasítás: Kérjük, ügyeljen „A faablakok festékszórási eljárással történo 
rétegzésére vonatkozó irányelvek”-ben és a szabványokban, valamint 
az ablakok beépítésére vonatkozó irányelvekben foglaltakra. 
 

Biztonságtechnikai 
tudnivalók: 

Kérjük, ügyeljen a „Biztonságtechnikai eloírások”-ban  
foglaltakra! 

 


