ADLER Porentinktur

12040

Popis výrobku
Pórová tinktúra na vodnej báze a na báze svetlostálych pigmentov.
Oblasť použitia
Pre vytvorenie plôch s tzv. „efektom zvápnenia“, príp. k docieleniu zafarbenia pórov
hrubopórovitých drevín krycím spôsobom.
ADLER Porentinktur 12040 sa používa tak na bezfarebné základovanie prírodných alebo
namorených plôch tak aj na otvoreno-pórovité dreviny lakované krycími farbami.
Prelakovanie je možné vodou riediteľnými aj PUR lakmi.
ADLER Porentinktur 12040 je možné tónovať tónovacími
Universalabtönpasten (Firma Clariant); max. pridané množstvo 3%.

pastami

Pintasol-

Spracovanie
Drevo prebrúsiť v smere drevných vlákien ostrým brúsnym papierom zrnitosťou 120-150.
Plochy dôkladne vykartáčovať kefou s mosadzným vlasom v smere pórov a potom odstrániť
brúsny prach.
Podľa potreby je možné morenie v požadovanom farebnom odtieni. Po uschnutí moridla
previesť základné lakovanie s medzibrúsením. Musí sa dodržať pridanie riedidla podľa tech.
listu.
Aj pre plochy s inak sfarbenými pórmi , prelakovanými s krycími lakmi je potrebná príprava
podkladu dvojnásobným nánosom laku s medzibrúsením.
Po sušení cez noc na dvakrát základované plochy tenko nastriekať ADLER Porentinktur
12040 a po sušení asi 1 hodinu pri izbovej teplote vytrieť tinktúru brúsnym rúnom (napr.
Scotch Brite od firmy 3M) alebo suchou handričkou naprieč k pórom a potom odfúknuť
brúsny prach stlačeným vzduchom.
Po riadne prevedenom medzibrúsení zrnitosťou 280 prelakovať nie veľmi sýto požadovaným
vrchným lakom. Otvoreno-pórovité plochy lakované farbami odporúčame prelakovanie lakmi
ADLER Pigmotop 25363 ff alebo ADLER Aqua-Top CFB 30433 ff.
Prosím obráťte
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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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Pokračovanie

ADLER Porentinktur 12040

Pred prevedením prác je nutné vždy vyskúšať vzorku na originálnom podklade, pretože najmä
u tmavých moridiel môže dôjsť k vymývaniu farbív. Výsledkom je nečistý vzhľad pórov.
Dostatočným nalakovaním drevných pórov základným lakom a použitím pigmentových
moridiel, ako napr. ADLER Aqua- Neoantik 14471 ff je možné vyhnúť sa tomuto problému.
Výdatnosť

1 liter ADLER Porentinktur stačí na 10-15 m2 plochy

Riedenie

vodou

Dodávaný odtieň

štandardný biely odtieň (Standard-Farbton weiss) 12040

Skladovateľnosť

9 mesiacov v orig. uzavretých obaloch

Skladovanie

v chlade, nie v mraze

Balenie

750 ml, 5 kg

Techn. bezpečnostné údaje

Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov.
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