Technický list

Barvu máme v krvi

Pullex Aqua-Deco

5344

Vodou ředitelná, tenkovrstvá lazura na dřevo pro kutily a řemeslné využití

POPIS PRODUKTU
Obecně

Vodou ředitelný, barevný základní nátěr a lazura na dřevo
v jednom, na bázi vysoce hodnotné akrylátové disperze, pro
aplikaci natíráním. Velmi dobrá zpracovatelnost, dobrá odolnost
proti povětrnostním vlivům, vynikající pružnost a rovnoměrné
opotřebení vlivem povětrnosti.

Speciální vlastnosti
a zkušební normy



Nátěr je chráněn proti zamodrání a napadení plísněmi
biocidní účinnou látkou.
Účinná látka
0,3 % (0,3 g / 100 g) IPBC (jod propynyl butylkarbamát)

Oblasti použití



Francouzské nařízení DEVL1104875A o značení produktů
na povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin:
A+



Rozměrové stálé a omezeně rozměrově stálé dřevěné
stavební díly v exteriéru, jako např. dřevěné domy, přístřešky,
dřevěná obložení, balkony, ploty, okenice a vrata apod. ve
třídách užití 2 a 3 bez kontaktu se zemí.



Pro terasové podlahy a chodníčky doporučujeme Pullex
Bodenöl 50527 ff (olej na ošetření podlah).



Dbejte prosím pokynů v technických listech od jednotlivých
produktů.

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování



Prosím, produkt před použitím rozmíchat.



Je nutná teplota produktu, objektu a prostoru min. + 15 C.



Nezpracovávat při silném slunečním záření, při dešti či
extrémně vysoké vzdušné vlhkosti, silném větru nebo při
hrozícím mrazu.



U nových dřevěných dílů doporučujeme ošetření nátěrem ze
všech stran.



Technikou nátěru nelze zamezit výronům pryskyřice.



Vymývání vodou ředitelných látek obsažených ve dřevě,
speciálně při nárazovém dešti, lze minimalizovat kompletním
celopovrchovým nátěrem a přídavným nátěrem čelních
povrchových ploch.



Dbejte prosím našich „Pracovních směrnic pro nátěry
rozměrové nestálých a omezeně rozměrově stálých
stavebních dílů – všeobecná část“.

03-16 ZKL 5344

Adler Česko s.r.o. Pražská 675/10 Brno-Bosonohy 642 00
Tel: 00420/731 725 957, Fax: 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.cz , www.adlercesko.cz
Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a
podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití
výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a
stupňů lesků jsou vyhrazeny.

Pullex Aqua-Deco

Aplikační technika

Postupy nanášení
Vydatnost pro vrstvu (m²/l)

Natírání
cca 10

Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování.
Pozor: Bude-li produkt aplikován stříkáním, musí
bezpodmínečně použita dýchací ochranná maska A2/P3.

být

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu /
vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze
předchozím zkušebním nátěrem.
Doby schnutí
(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

Na povrch se nelepí prach
(ISO 1517)
Lze brousit
Lze přelakovat
Kompletně proschnuto

po cca 30 min.
po cca 3 - 4 hod.
po cca 3 - 4 hod.
po cca 12 hod.

Jmenovaná čísla jsou pouze orientační hodnoty. Schnutí je závislé
na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní
vlhkosti vzduchu.
Zamezit přímým slunečním paprskům (příliš rychlé schnutí).
Nižší teploty a/nebo vysoká vzdušná vlhkost mohou dobu schnutí
prodloužit.

Čištění pracovních nástrojů

Ihned po použití vodou.
Pro odstranění naschnutých zbytků laku doporučujeme přípravek
ADLER Aqua-Cleaner 80080 nebo ADLER Abbeizer Rote Krähe
95125 (odstraňovač starých nátěrů Červená vrána).

PODKLAD
Typ podkladu

Dřevo jehličnanů hoblované, broušené nebo hrubě řezané.

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako
tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze
dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti nátěru na podklad.

Vlhkost dřeva

12 až 15 %

Příprava podkladu

Pro optimální trvanlivost doporučujeme hladké povrchy dřeva
přebrousit zrnem 80 ve směru vláken, důkladně očistit a odstranit
vyhřezlé látky obsažené ve dřevě, jako např. pryskyřice
a smolníky. Ostré hrany je třeba zaoblit.
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Pullex Aqua-Deco

SKLADBA NANÁŠENÍ
Základování

1x Pullex Aqua-Deco 5344000030 ff
Mezioperační schnutí: cca 3 – 4 hod.

Aplikace mezivrstvy
a finálního nátěru

1 x Pullex Aqua-Deco 5344000030 ff
Alternativně:
Podle oblasti použití: např.: Pullex Aqua-DSL 51501 ff, nebo Pullex
Aqua-Plus 53101 ff.
Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

OŠETŘOVÁNÍ & RENOVACE
Ošetřování & renovace

Životnost nátěru závisí na mnoha faktorech: Jsou to obzvláště typ
účinků povětrnostních vlivů, konstrukční ochrana, mechanická zátěž
a volba použitého barevného odstínu; pro dlouhou životnost je
nutné provádění pravidelné ošetřování a za tím účelem
doporučujeme provádět roční údržbu.
Je-li potřeba, očistěte dosud intaktní plochy od prachu a nečistot
a natřete 1 x přípravkem Pullex Aqua-Deco 5344000030 ff.
Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.
Dbejte prosím našich „Pracovních směrnic pro nátěry
rozměrové nestálých a omezeně rozměrově stálých stavebních
dílů – trvanlivost, péče a renovace".

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ
Velikosti obalů

750 ml; 2,5 litru

Barevné odstíny / stupně lesku

Teck/Teak/ teak
Rovere/Eiche/ dub
Pino/Kiefer/ borovice
Noce/Nuss/ ořech
Larice/Lärche/ modřín
Palissandro/Palisander/ palisandr
Bianco/Weiß/ bílá
Grigio Scuro/Dunkelgrau/ tmavě šedá

5344053634
5344053635
5344053636
5344053637
5344053638
5344053639
5344053640
5344053664

Další odstíny lze namíchat systémem mísení barev ADLER
Farbmischsystem ADLERMix.
Základní laky:
Báze W30 5344000030

Doplňkové produkty
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Pro zajištění jednotnosti barevného odstínu je třeba na jednu
plochu použít pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže.



Pro posouzení konečného barevného odstínu se doporučuje na
originálním podkladu nejdříve zvolenou skladbou nátěru
zhotovit vzorek.



U barevného odstínu bílá 5344053640 může při pouze jedné
aplikaci docházet k zažloutnutí, proto se doporučuje provést
nátěry dva.

ADLER Aqua-Cleaner 80080 (čistič)
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 (odstraňovač starých nátěrů)
Pullex Aqua-Imprägnierung 53120 (impregnace)
Pullex Plus-Lasur 50314 ff (lazura)

Pullex Aqua-Deco

DALŠÍ INFORMACE
Trvanlivost / skladování

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.
Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením,
mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technická data

Bezpečnostně-technické
informace
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Obsah
těkavých
organických
sloučenin
(VOC)

Mezní hodnota EU pro Pullex Aqua-Deco
(Kat.A/e): 130 g/l (2010). Pullex Aqua-Deco
obsahuje max. 50 g/l VOC.

Dbejte prosím příslušného bezpečnostního listu, aktuální verzi lze
získat na internetu na stránkách www.adler-lacke.com.

