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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami 

spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na 

ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena 

veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 
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ADLER Antikpatina 10570 ff  

        
 

 

Popis výrobku  

 

Pigmentová lazúra na alkoholovej báze k docieleniu patinového efektu. 

 

Na základovanie sú vhodné systémy rozpúšťadlových lakov (napr. ADLER Tiropur 25401 ff, 

ADLER Legnopur 26211 ff) ako aj systémy vodou riediteľných lakov (napr. ADLER Aqua-

Soft CFB 30361 ff, ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff). 

 

Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné a v prípade potreby  zosvetliteľné s ADLER 

Antikpatina Farblos 10580. 

 

Oblasť použitia 

 

Na nový nábytok a interiéry, u ktorých je požadované docielenie patinového efektu. 

 

Spracovanie  

 

 Morenie podkladu v želanom základnom odtieni 

Pre ihličnaté dreviny odporúčame použitie ADLER Aqua-Positiv 13001 ff  alebo  Aqua-Alpin  

11451 ff, pre listnaté dreviny moridlá ako ADLER  Aqua-Classic 13301 ff alebo ADLER 

Aqua-Neoantik 14471 ff,  u uvedených typov moridiel môžu byť použité  tak vodouriediteľné 

ako aj rozpúšťadlové laky. 

 

 Základovanie morených a vysušených plôch 

Morené plochy musia byť dostatočne suché a podľa savosti podkladu a podľa želaného efektu 

základovať 1-2x s medzibrúsením. Používajte prípravky na riedenie uvedené v technických 

listoch. 

Odporúčame nasledujúce medzibrúsenie previesť zrnitosťou 280, najskôr po cca 6 hodinách  

pri izbovej teplote (najlepšie sušenie cez noc). Nakoniec plochy prebrúsiť s brúsnou tkaninou 

(napr. Scotch Brite). 

Pri kratších intervaloch sušenia by sa ADLER Antikpatina  10570 ff z plôch ťažšie 

odstraňovala. 

U kartáčovaných plôch sa medzibrúsenie prevádza s brúsnou tkaninou. 

 

 Vytvorenie patinového efektu 

ADLER Antikpatinu 10570 ff pred použitím dobre potriasť alebo premiešať, aby bola riedka 

a vhodná na spracovanie. Moridlá sú navzájom miešateľné a v prípade potreby  zosvetliteľné 

s ADLER Antikpatina Farblos 10580. 
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Pokračovanie  
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ADLER Antikpatinu 10570 ff nastriekať striekacou pištoľou (dýza 1,5-1,8 mm, tlak 1,5 

barov) rovnomerne, ale nie sýto, na plochy, ktoré boli prebrúsené krátko pred striekaním. Po 

sušení cca 20 minút pri izbovej teplote sa patina  z nastriekaných plôch stiahne  brúsnym 

papierom zrnitosti 280; nakoniec môže byť použitá brúsna tkanina. Pri tomto pracovnom 

postupe  zostane patina v priehlbinách a rohoch profilovaných dielcov a prepožičia výrobku 

želaný patinovaný charakter. 

Veľmi vysoké množstvá nánosu ADLER Antikpatina 10570 ff  sa musia zredukovať. Ak sa 

toto nedodrží, môže vrchný lak na týchto miestach spôsobiť zníženú priľnavosť. 

 

 Povrchová úprava vrchnými lakmi 

 

Konečné lakovanie vrchnými lakmi previesť s normálnym množstvom nánosu (viď technické 

listy použitých lakov), nie je postačujúca redukovaná hrúbka nánosu.  

 

Pre dobrú medzipriľnavosť je dôležité, aby sa medzibrúsenie so stiahnutím nadbytočnej 

ADLER Antikpatiny 10570 ff robilo max 8 hodín pred lakovaním vrchným lakom. Dlhšie 

doby čakania vedú k zníženej priľnavosti. 

 

Prosím rešpektujte príslušné bezpečnostné dátové listy! 

 

Zosvetlenie/ riedenie ADLER Antikpatina Farblos 10580 

 

Čistenie pracovného náradia s acetónom alebo s ADLER Nitro riedilom 80001  

 

Balenie 750 ml, 5 l 

 

Skladovateľnosť 1 rok v originálne uzavretých obaloch  

 

Farebné odtiene  
 

Creme krémová 10571 

Beige béžová 10572 

Grau šedá 10573 

Dunkelbraun tmavohnedá 10574 

Rotbraun červenohnedá 10575 

 


