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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 2K-Acrylatlack weiss seidenmatt 69518 
(dvojzložkový biely hodvábne matný akrylátový lak) 

 

 

 
Popis výrobku Vysokohodnotný polyuretánový biely lak s akrylátovými 

živicami a zamatovým  matom. Dobrá tvrdosť, vysoká 

elasticita a odolnosť voči poveternostným vplyvom. 

Zachováva si dlhotrvajúci lesk a je odolný proti zažltnutiu. 

Veľmi dobrá odolnosť voči vode a chemikáliám. 

 

Zvláštne vlastnosti Vhodný aj na prelakovanie vodou riediteľných lakov.  

 

Oblasť použitia Vysokohodnotné povrchové úpravy na drevo v interiéri aj 

v exteriéri, na kovy a niektoré plasty. 

 

Spôsob aplikácie Natieranie, valčekovanie, striekanie. 

 Striekanie je dovolené iba v striekacích kabínach, 

ktoré sú podložené VOC smernicami. 

 

Príprava podkladu surové drevo v exteriéri 

 Impregnovať s výrobkom Aquawood Imprägniergrund 

(sušenie cez noc) alebo s Pullex Imprägniergrund (sušenie 

minimálne 24 hodín). Brúsiť papierom zrnitosti 280. 

 

surové drevo v interiéri 

Nepoužívajte impregnácie obsahujúce biocídy. 

 

intaktné (celistvé) staré nátery 

Staré nátery zbaviť prachu a špiny a prebrúsiť brúsnym 

papierom zrnitosti 280. 

 

poškodené staré nátery (s trhlinami a odlupovaním) 

Obrúsiť až na surové drevo, prípadne odstrániť pôvodné 

moridlo s prípravkom Adler Abbeizer a ďalej pokračovať 

ako pri surovom dreve. 

 

oceľ, pozinkovaná oceľ, hliník 

Odstrániť hrdzu; olej a mastnotu umyť prípravkom 

ADLER Entfetter (odmastňovač). Hliník následne 

prebrúsiť papierom zrnitosti 280. 
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Základný náter drevo 

 1x ADLER Acryl Holzgrund alebo ADLER Acryl 

Spritzfüller, nutné sušenie cez noc. 

 U vchodových dverí z jaseňa  a duba nie je základovanie 

potrebné (otvoreno-pórovité lakovanie). 

  

 oceľ v exteriéri 

 2x Adler AcrylUnigrund, nutné sušenie cez noc 

 alebo 

 1x ADLER Epoxi-Grund 68304 (dvojkomponentný), 

sušenie minimálne 5 hodín 

  

 pozinkovaná oceľ, hliník 

 1x Adler AcrylUnigrund, nutné sušenie cez noc 

 alebo 

 1x ADLER Epoxi-Grund 68304 (dvojkomponentný), 

sušenie minimálne 5 hodín 

 

Krycí náter 1-2x ADLER 2K-Acrylatlack weiss seidenmatt 

 

Pomer zmesi 7 hmotnostných dielov laku  

 1 hmotnostný diel tvrdidla ADLER PUR Härter 82010 

 Spracovateľnosť zmesi cca 1 pracovný deň 

 

Riedenie natieranie 
 5-10% riedidla ADLER PUR-Streichverdünnung 80392 

 striekanie 

 cca 20% riedidla ADLER DD-Verdünnung 80019 

 

Čas sušenia (pri izbovej teplote) nelepivý povrch po cca 2 hodinách  

 prelakovateľný  po cca 4 hodinách 

 úplne suchý po cca 12 hodinách 

 plne mechanicky  a chemicky odolný po 7 dňoch 

 

Výdatnosť cca 10 m
2
/l  

 

Balenie 700 g, 3,5 kg 

 

Techn. bezpečnostné údaje Rešpektujte Kartu bezpečnostných údajov! 

   

 


