Pullex Aqua DSL

51501 ff

Vodouředitelná lazura na dřevo na bázi akrylátové disperze pro domácí i profesionální použití.

POPIS PRODUKTU
Obecně

Velmi dobrá odolnost vůči povětrnosti a UV-záření, excelentní trvalá
elasticita a nelepivost, šetrná k životnímu prostředí, bez biocidů a vysoce
paropropustná. Produkt neobsahuje účinné biocidní látky, které jsou
určeny na ochranu proti modrání a dřevokazným houbám. Vhodný pro
renovaci povrchových úprav na okna a vchodové dveře.

Zvláštní vlastnosti
Zkušební normy



ÖNORM EN 71-3 Bezpečnost hraček; Migrace určitých prvků ( bez
těžkých kovů)



ÖNORM S 1555 nebo DIN 53160 Odolnost proti slinám a potu



Francouzské nařízení DEVL1104875A o značení stavebních
produktů na emise těkavých škodlivin: A+



Rozměrově stabilní dřevěné stavební dílce, jako dřevěná okna a
vchodové dveře ve třídách použití 2 a 3 bez kontaktu se zemí.



Pro rozměrově nestabilní dřevěné dílce doporučujeme Pullex AquaPlus 53101 ff.



Dodržujte pokyny v technickém listu k danému produktu.

Oblasti použití

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování
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Prosím, produkt před použitím rozmíchat.



Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně + 10 °C.



Těsnící profily musí být odolné nátěrům a smí se instalovat nejdříve po
důkladném proschnutí laku. Těsnící profily s obsahem změkčovadel
mají při styku s lakem sklon se slepovat. Použijte prosím pouze
vyzkoušené typy.



Prosím, dbejte pokynů v našem dokumentu „Pracovní směrnice pro
povrchovou úpravu rozměrově stálých a omezeně rozměrově
stálých stavebních prvků“ - všeobecná část, spolu se všemi normami
a směrnicemi pro konstrukci oken.

str.

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.lakyadler.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 DSL

Způsob nanášení

Způsob nanášení
Vydatnost na 1 vrstvu
(m2/l)

natírání
ca. 8

Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování.
Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu / vydatnost. Přesné
hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním nátěrem.

Doba schnutí
(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

Na povrch se nelepí
prach (ISO 1517)
Přetíratelný
Kompletně proschnuto

po cca 30 min.
1. nátěr po cca 3 hod.
2. nátěr po min. 8 hodinách
po cca 12 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu,
tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.
Nezavírejte okna/dveře dokud nejsou zcela suchá!
Nižší teploty nebo vysoká vzdušná vlhkost mohou dobu schnutí prodloužit.

Čištění
pracovních nástrojů

Ihned po použití vodou.
Pro odstranění naschlých zbytků laku doporučujeme přípravek ADLER
Abbeizer Rote Krähe 95125 (odstraňovač nátěrů).

PODKLAD
Druh podkladu

Dřevo podle směrnic pro výrobu oken.

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

Rozměrově stálé stavební prvky: 13 % +/- 2 %

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Impregnace

Pro ochranu před modráním, napadením houbami a hmyzem impregnujte
1x produktem Pullex Aqua-Imprägnierung 5132 ff. Brousit zrnitostí 280.
Dodržujte pokyny v technickém listu k danému produktu.

Vrchní lakování

2 – 3 x Pullex Aqua DSL 51501 ff farbig
Doba schnutí mezi 1. a 2. vrstvou, natírání cca 3 hod, mezi 1. a 3. vrstvou
natírání minimálně 8 hod.

OŠETŘOVÁNÍ & RENOVACE
Ošetřování & renovace

Životnost systému závisí na mnoha faktorech: jsou to obzvláště účinky
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.
Okna:
Čištění přípravkem ADLER Top-Cleaner 51696.
Čištění pomocí ADLER Top-Finish 51697 v balení ADLER Pflegeset-Plus
51695.
Domovní dveře:
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Čištění přípravkem ADLER Top-Cleaner 51696.
Ošetření přípravkem ADLER Door-Finish 51700 v balení ADLER
Haustürenpflegeset 51709.
Dodržujte pokyny v technickém listu k danému produktu.
Dbejte prosím naše „Pracovní směrnice pro nátěry rozměrové
nestálých a omezeně rozměrově stálých stavebních dílů - údržba a
renovace.“

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ
Velikost balení
Barevné
lesku

750 ml; 2,5 l

odstíny/stupeň Natur 51501
Dub 51502
Borovice 51503
Ořech 51504
Mahagon 51505
Konopí 51507
Jílová hnědá 51508
Další odstíny je možné namíchat pomocí míchacího systému ADLER
Color4you.
Základní laky:
Báze W30 51513

Přídavné produkty



Výsledný barevný odstín závisí na barvě samotné dřeviny,
naneseném množství, odstínu impregnace a odstínu vrchní
lazury.



Doporučujeme provést barevný vzorek na původním podkladu,
následně vyhodnotit výsledný barevný odstín s vybranou barevnou
kombinací.



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

ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff
ADLER Top-Cleaner 51696
ADLER Top-Finish 51697
ADLER Door-Finish 51700
ADLER Pflegeset-Plus 51695
ADLER Haustürenpflegeset 51709

DALŠÍ INFORMACE
Trvanlivost / skladování

Minimálně 3 roky v originálně uzavřených nádobách.
Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a
vysokými teplotami (nad 30 °C).
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Technická data

Bezpečnostně-technické
informace
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Obsah
těkavých
organických
sloučenin
(VOC)

Limit EU pro Pullex Aqua DSL ( kat. A/e):
130 g/l (2010). Pullex Aqua DSL obsahuje maximálně
60 g / l VOC.

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování,
manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu.
Aktuální verzi získáte na webu www.adler-lacke.com.

