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Útmutatónk az ismeretek mai szintjét tükrözi, célja a vásárló/felhasználó legjobb tudásunk szerinti tájékoztatása. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkori alkalmazási területet 
és  feldolgozási körülményeket. A szállított termék alkalmasságát és használatának módját a vásárló/felhasználó saját felelősségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk egy 
mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink“ érvényesek. Jelen kiadással, minden korábbi műszaki 
adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk. 

ADLER PUR-Versiegelungslack                 25020 ff 
 
Termékleírás 
 

Kétkomponensű poliuretán parkettazárólakk nagyon jó 
mechanikai és kémiai ellenállóképességgel. Nem 
sárgul, gyorsan szárad, szép, élénk pórusrajzot ad, 
kitűnően kopásálló és strapabíró. 
 

Különleges tulajdonságok 
 

Kémiai ellenállóképesség: 
ÖNORM A 1605-12 szerinti besorolás: 1-B1. 
Lánggal szembeni ellenállóképesség: 
ÖNORM A 1605-12 szerinti besorolás: 5-B (nehezen 
gyulladó felület); ÖNORM B 3800-1 szerint nehezen 
gyulladó alappal érintkezve: B1 (nehezen gyulladó). 
 

Alkalmazási területek 
 

Erősen igénybevett fapadló és parketta számára, 
amennyiben szép, élénk pórusrajzot kíván. Teljesíti az 
ÖNORM C 2354 szerinti A, B és C igénybevételi 
osztályok követelményeit. 
 

Felhordási mód 
 

Hengerrel vagy puha ecsettel. Az első réteg 
felhordására spatula is alkalmas. 
 

Keverési arány (minden fényességi 
fokozatnál) 
 

ADLER PUR-Versiegelungslack: 100 rész 
ADLER PUR-Härter 82019 (edző)   20 rész 

Fazékidő 
 

kb. 1 munkanap 

Felület előkészítése 
 

Csiszolás 120 ÷ 150 szemcseméretű csiszolópapírral.  
A fúgákat és repedéseket spatulázza be 1:1 keverési 
arányban ADLER PUR-Versiegelungslack-kal (fényes 
vagy selyem matt) inkl. edző és a faanyag csiszoló 
porával.  Kb. 3 óra száradás után ismételje meg a 
csiszolást 120 - 150 szemcseméretű csiszolópapírral. 
  
Ha csupán mérsékelt élénkségű pórusrajzot kíván, a 
felületet spatulával kenje át 1 vékony réteg ADLER 
Siegelgrund 16031 alapozóval, közben ne csiszoljon!  
Ebben az esetben a fugák és repedések kitöltéséhez 
1:1 keverési arányban ADLER Siegelgrund 16031 
alapozóval kikevert faport használjon. 
 

Alapozás 
 

A padló igénybevételétől függően, hordjon fel 1 - 2 réteg 
ADLER PUR-Versiegelungslack (fényes vagy  selyem 
matt) lakkot. (Köztes száradási idő 5 óra; ha hosszabb 
száradási időt kíván, akkor durvább - 240 
szemcseméretű – csiszolópapírt használjon. Ha kétszer 
alapoz, az első réteget spatulával is felhordhatja. 
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Köztes csiszolás 
 

Éjszakán keresztüli száradás után 240 – 280 
szemcsemérettel. A köztes csiszolást közvetlenül a 
fedőlakkozás előtt kell elvégezni annak érdekében, 
hogy jó köztes tapadást érjünk el. A csiszoláskor 
keletkezett port enyhén nedves ronggyal gondosan 
távolítsa el. További megmunkálás csak száraz 
felületen végezhető. 
 

Fedőbevonat 
 

Hengerrel vagy ecsettel 1 réteg ADLER PUR-
Versiegelungslack a kívánt fényességi fokozatban. 
Erősen igénybevett padlófelület legalább 3 réteg lakkot 
igényel. A gyárilag zárólakkal szállított készparkettát 
fedőlakkozás előtt 240 szemcseméretű csiszolópapírral 
csiszolja át, majd 1 - 2 rétegben lakkoza le. Az 
összeférhetőséget ill. a tapadást célszerű előzetesen 
egy próbakenéssel ellenőrizni. 
 

Védő- és felújító bevonat 
 

A régi zárólakkot hengeres parketta-csiszoló géppel 
távolítsa el. A szélek megmunkálásához használjon 
sarokcsiszolót vagy excenter-csiszolót. A régi lakkot, ill. 
viaszmaradékot teljesen el kell távolítani. További 
megmunkálás a „Felületelőkészítés”-ben leírtak szerint. 
 

Padlóápolás 
 

A frissen lakkozott padlót eleinte kímélni kell. Első 
felmosást enyhén nedves ronggyal kb. 14 nap múlva 
javasoljuk (esetleg a vízbe keverhet enyhe háztartási 
tisztítószert vagy ADLER CLEAN Parkettreiniger 42198 
anyagot). Időnként megfelelő ápolószer felvitelét 
javasoljuk (pl. ADLER CLEAN Parkettpflege 42199, 
tartsa be a megfelelő műszaki adatlap útmutatásait). 
 

Hígítás 
 

Alapozáshoz - hígítás nélkül 
Fedőlakkozáshoz – kb. 5 - 10% ADLER DD-
Verdünnung 80019 hígító 
 

Száradási idő (szobahőmérséklet 
20°C) 
 

Átvonható kb. 3 óra elteltével? 
A felület 3 óra után csiszolható, de jobb, ha egy 
éjszakán keresztül szárítjuk. A lakkozott padlóra 
szőnyeget csak egy hét száradás után terítsen! 
 

Környezet és munkadarab 
hőmérséklete 
 

A lakkal + 10 °C alatti hőmérsékleten ne dolgozzon. 
A kifogástalan száradáshoz alapos szellőztetésre van 
szükség. Feldolgozás közben kerülje a közvetlen 
napsugárzást. 
 

Munkaeszközök 
 

Használat után azonnal, ADLER DD-Verdünnung 80019 
hígítóval tisztítani. 
 

Kiadósság 
 

Rétegenként 8 - 10 m2/kg. 
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Csomagolás 
 

ADLER PUR-Versiegelungslack:  2 kg 10 kg; 
ADLER PUR-Härter 82019     0,4 kg  2 × 1 kg 
 

Tárolás 
 

Hűvös, fagymentes helyen 

Tárolási idő 
 

Eredeti göngyölegben 1 év 

Fényességi fokozatok 
 

glänzend (fényes)                  25020 
seidenmatt (selymes matt) 25028 
matt                                    25026 
 

Biztonságtechnikai útmutatások Vegye figyelembe a „Biztonsági adatlap”! 
 


