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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. 

-1- 

 

ADLER 2K-Acryl- Fensterfüller HighRes Weiss 43712  

                           82220 
 

 

Popis výrobku Vodou riediteľný, rýchloschnúci striekací plnič pre remeselné 

i priemyselné použitie na báze špeciálnych akrylátových 

disperzií. Veľmi dobrá brúsiteľnosť a plnivosť, bez biocídov. 

Nízky obsah organických rozpúšťadiel. 

    

Osobitné vlastnosti Dvojzložkové spracovanie. 

 Tužidlo: Alifatický polyizokyanát s obzvlášť ľahkou 

zapracovateľnosťou. Obsahuje  špeciálne plniče na izolovanie  

vodourozpustných extraktívnych látok dreva 

 Produkt obsahuje špeciálne značkovacie látky na báze 

nanotechnológie, pomocou ktorých je možné neskôr overiť 

jeho korektné použitie. 

 

Oblasť použitia Drevené okná a vchodové dvere. Presné informácie o zložení 

a fyzikálnych vlastnostiach nájdete v karte bezpečnostných 

údajov. 

 

Spôsob aplikácie V dodanej kvalite striekaním (Ailess, Airmix), 80-100 barov, 

prídavok vzduchu cca 1,5 baru. 

 

  

Základný náter Aquawood TIG HighRes Weiss 57520  (biely) alebo  

 Aquawood TIG  HighRes Universal 57631 ff (viď technický list) 

 

 Medzisušenie najmenej 4 hodiny 

 

Medzivrstva Aquawood Intermedio HighRes MF tauchfertig 59119 (máčacie) 

 a / alebo 

 2K-Acryl-Fensterfüller HighRes  Weiss 43712 (viď techn.listy) 

 Hrúbka mokrého filmu 150-200 µm 

 Medzibrúsenie brúsnym papierom zrnitosti 280 

 

Vrchný náter ADLER Acryl-Spritzlack 43207 alebo 43248 (viď techn.list) 

 Hrúbka mokrého filmu 150-200 µm 

 Odporúčania pre aplikáciu na rôzne druhy drevín sú popísané 

v Smerniciach pre povrchovú úpravu drevených okien 

 

Pomer miešania 100 hm. dielov: 2K- Acryl-FensterfüllerHighRes Weiss 43712 

     5 hm. dielov : ADLER Aqua-PUR Härter 82220 
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 Alebo: 

 

   100 obj. dielov: 2K- Acryl-FensterfüllerHighRes Weiss 43712 

    6 obj.dielov : ADLER Aqua-PUR Härter 82220 

 

 ADLER Aqua-PUR Härter 82220 starostlivo zapracovať 

počas miešania do laku. 

 Pred spracovaním odporúčame počkať 10 min kvôli lepšiemu 

odplyneniu. 

 

Doba spracovateľnosti cca 4 hodiny 

 

Riedenie Vodou, produkt je pripravený na nanášanie Airless  

 

Teplota spracovania Nie menej ako +10 °C. 

a objektová teplota     Vysoká vlhkosť vzduchu a / alebo nízka teplota čas sušenia 

badateľne predĺžia. 

 

Čas sušenia brúsiteľný/ striekateľný po cca 4 hodinách 
(teplota miestnosti 20 °C) 

 

Pracovné náradie Ihneď po použití očistiť vodou. Zaschnuté zvyšky farieb sa 

dajú odstrániť s ADLER Aqua – Cleaner 80080 alebo s 

ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.   

 

Výdatnosť cca 300g/ m
2 

 resp. 180-240 g/ bežný meter okenného profilu 

 

Balenie 31 kg, 5 kg 

 

Skladovanie Chladná miestnosť, ale bez mrazu 

 

Trvanlivosť min.1 rok v originálne uzavretom obale 

 

Farebné odtiene Wiess (biely) 43712 

 

Osobitné upozornenia Rešpektujte pracovné smernice pre Povrchovú úpravu 

drevených okien. 

 

Techn. bezpečnostné údaje Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov! 

 


