
 

 

  Prosím obráťte 

 

01-07 (nahrádza 02-04) 

  Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza 

 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk 
 

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 Aquacryl CFB 30090 ff 

           
 

 

 

 10 %         

           
 

Popis výrobku Vodouriediteľný priehľadný lak na báze akrylátových 

disperzií  pre drevo v interiéri, spracovateľný systémom 

lak na lak, dobrá mechanická a chemická odolnosť, veľmi 

dobrá plnivosť.  

 

Zvláštne vlastnosti Odolný voči krémom a tukom. 

 Spĺňa požiadavky  triedy hodnotenia 5-B podľa rakúskej 

normy ÖNORM A1605-12 pre ťažko zápalné nábytkové 

povrchy 

    

Oblasť použitia Obklady stien a stropov, panely, drevený nábytok, dvere,  

 ( použiť tesniace látky vhodné pre vodouriediteľné laky!) 

a detské hračky 

 

 Vhodný aj pre renovačné nátery  na bežné nábytkové laky. 

 

 ADLER Aquacryl CFB sa nesmie používať na 

vodouriediteľné moridlá. 

 

Spôsob nanášania natieraním, ( akrylátový štetec), striekaním (Airless, 

nízkotlakové striekanie) 

 

Nový náter 2-3x s ADLER Aquacryl CFB 

 (medzibrúsenie zrnitosťou 280-320) 

  

 U dosiek pero-drážka odporúčame principiálne   náter 

pred montážou, ak to nie je možné, do pera a drážky  

naniesť iba málo laku, aby sa predišlo zlepovaniu. 

 

Renovačný náter 1x ADLER Aquacryl CFB 

 (Predtým obrúsiť  zrnitosťou 280-320) 

 

Riedenie vodou 

 Natieranie, striekanie Airless:  nezriedený 

 Striekanie s pištoľou:   cca 10% 

 

Teplota spracovania a objektu nie menej ako + 10 °C 
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Pokračovanie  
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Doba sušenia (pri teplote 20°) prebrúsiteľný resp. pretierateľný po cca 2 hodinách  

 

Pracovné náradie Ihneď po použití očistiť vodou. Striekacie zariadenia 

dobre vysušiť, aby za zabránilo hrdzaveniu. Uschnuté 

zvyšky odstrániť s ADLER Abbeizer. 

 

Výdatnosť 10-12 m
2
 /l / 1 náter 

 

Veľkosť balenia 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 ml 

 

Skladovanie v chlade ale bez mrazu 

 

Trvanlivosť min. 3 roky v originálne uzavretých obaloch 

 

Stupne lesku G 100 Glänzend (lesklý)  30090 

 G   30 Matt (matný)   30093 

 G   50 Halbmatt (polomatný) 30095 

 

Bezpečnostné údaje Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov! 

 Aj pri spracovaní produktov s nepatrným obsahom 

škodlivín je potrebné dodržiavať bežné ochranné 

opatrenia. 


