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Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, 
dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze 
instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 

ADLER Floor Classic 42120++ 

 

 

Opis produktu Bezbarwny wodorozcieńczalny lakier do parkietu na bazie 
dyspersji poliuretanowo-akrylanowej, nie ulegający 
żółknięciu, o bardzo dobrej odporności na ścieranie i 
zadrapanie oraz znakomitej odporności powierzchni na 
czynniki chemiczne.  

Zastosowanie Mieszkania prywatne, silnie obciążone podłogi w 
przedpokojach, biurach, schody itp. Bardzo dobrze nadaje 
się do podłóg korkowych. 

Przy nanoszeniu zgodnie z naszymi zaleceniami uzyskuje 
się grubości suchej warstwy 80 – 90 µm. Spełnione są 
wymagania klasy obciążenia A (obciążenie umiarkowane) 
i B (obciążenie silne) według normy ÖNORM C 2354.  

Metoda nanoszenia Nanoszenie pędzlem – miękki pędzel do lakierów 
akrylowych 
Wałek – wałek krótkowłosy, np. wałek moherowy lub 
futrzany 

Należy zwrócić uwagę na równomierne rozprowadzenie 
lakieru.  

Przygotowanie podłoża Podłoże musi być suche i wolne od zanieczyszczeń (np. 
olej, tłuszcz, wosk). 

W przypadku obecności małych pęknięć i spoin, końcowy 
szlif papierem o granulacji 120, podłogę zaszpachlować 
nadającą się do tego celu mieszaniną 1 części wagowej 
pyłu ze szlifowania i ok. 2 części wagowych ADLER Floor 
Fill. Po ok. 2 godzinach schnięcia ponowne szlifowanie 
papierem o granulacji 120. 

Gruntowanie  Na oszlifowaną podłogę nanieść pędzlem, wałkiem lub 
szpachlą 1 x ADLER Floor Start (obniża sklejanie boczne 
w posadzkach klepkowych). Po ok. 2 godz. schnięcia 
nadaje się do nanoszenia następnej warstwy.  
Lakieru Floor Start nie szlifować. 
Drewno liściaste grubo porowate i tropikalne: nie 
szpachlować. 
 

Lakierowanie nawierzchniowe Nanieść 2 x ADLER Floor Classic w pożądanym stopniu 
połysku pędzlem lub wałkiem; (czas schnięcia między 
naniesieniami przynajmniej 4 godziny. (3 × ADLER Floor 
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Classic, jeżeli ADLER Floor Start nakładano szpachlą). 
Przed naniesieniem ostatniej warstwy po schnięciu przez 
ok. 4 godziny lekko oszlifować papierem o granulacji 240 
lub używaną kratką do szlifowania nr 120. Dłuższy czas 
schnięcia poprawia szlifowalność. Pył ze szlifowania 
zetrzeć wilgotną szmatką.  

Lakierowanie renowacyjne Silnie wytartą warstwę lakieru podłogowego zeszlifować 
specjalną walcową maszyną do szlifowania podłóg. Do 
obrzeża zastosować maszynę do szlifowania kątów lub 
szlifierkę mimośrodową. Dalsze wskazówki są opisane 
jak od punktu "Przygotowanie podłoża". 

Podłóg z gotowych elementów parkietowych nie 
lakierować ADLER Floor Classic, lecz pielęgnować 
środkiem ADLER CLEAN Parkettpflege. 

Pielęgnacja podłogi Czyścić wodą lub łagodnymi domowymi środkami 
czyszczącymi dopiero po 14 dniach. Do konserwacji 
lakieru polecamy środek ADLER Clean Parkettpflege. 
 

Rozcieńczalnik Woda; lakier jest dostarczany w formie gotowej do 
przerabiania.  

Temperatura przerabiania 
i przedmiotu 

Nie poniżej + 10 °C 
Wysoka wilgotność powietrza i / lub niska temperatura 
wydłużają czas schnięcia. W celu zapewnienia 
właściwego schnięcia należy zadbać o dobre wietrzenie 
pomieszczenia. Należy unikać bezpośredniego działania 
promieniowania słonecznego w czasie przerabiania.  
 

Czas schnięcia 
(Temperatura pomieszczenia 20 °C) 

Nadaje się do nanoszenia 
następnej warstwy 
Nadaje się do szlifowania 
Można chodzić 
Dywany nakładać 

 
po ok. 4 godzinach 
po ok. 4 godzinach 
po ok. 8 godzinach 
dopiero po 8 dniach 
 

Przyrządy do pracy Natychmiast po użyciu oczyścić wodą. 
Przyschnięte resztki lakieru usunąć środkiem ADLER 
Abbeizer.  

Wydajność (na pojedyncze 
naniesienie) 

Pędzel / wałek 8 – 10 m²/l 
 

Postać dostarczana 1 l, 5 l 
 

Dopuszczalny czas 
przechowywania 

1 rok w oryginalnie zamkniętym pojemniku 
 

Stopnie połysku Półmat  42120 
Błyszczący  42121  
 

Dane BHP Proszę przestrzegać zaleceń z Karty Charakterystyki. 

 


