
Karta Techniczna  
W naszych żyłach płynie farba 

 
 

 
01-10 (zastępuje 07-09)  Ciąg dalszy na stronie następnej 
 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com 

Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl 
 
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-Fill  42109 
 

       

   

          

 

Opis produktu 
 

Wodorozcieńczalny żel szpachlowy do otrzymywania kitu 
do drewna metodą rozrobienia z pyłem ze szlifowania. 
Bardzo dobrze się przerabia, szybko schnie i wykazuje 
bardzo dobrą szlifowalność. Dobre dopasowanie odcienia 
barwy. 

Zastosowanie Szpachlowanie drobnych pęknięć i spoin szlifowanych 
podłóg parkietowych. 

Metoda nanoszenia Szpachlowanie (szpachlą plastykową lub nierdzewną 
metalową) 

Przygotowanie podłoża Podłoże musi być suche i wolne od zanieczyszczeń (np. 
oleju, tłuszczu, wosku). 

Przerabianie Czystszy pył ze szlifowania drewna papierem o granulacji 
120 ugniatać z żelem ADLER Floor-Fill 42109 do 
uzyskania masy nadającej się do szpachlowania. 
Wypełniać nią pęknięcia i spoiny.  
W celu zracjonalizowania szlifowania korzystnie jest 
zostawiać niewielki nadmiar na powierzchni.  
Czas schnięcia zależy silnie od szerokości spoiny i 
warunków schnięcia.  
W miejscach bardzo głębokich może okazać się 
konieczne ponowne szpachlowanie. Szlifowanie papierem 
o granulacji 120. 

Podkład 1 × ADLER Floor-Start 42110 (patrz Karta Techniczna) 

Lakierowanie nawierzchniowe 2 × ADLER Floor-Classic 42120 (patrz Karta Techniczna) 
wzgl. 
2 × ADLER Floor-Finish 42140 (patrz Karta Techniczna) 

Rozcieńczalnik Produkt jest dostarczany w formie gotowej do 
przerabiania 

Temperatura przerabiania 
i przedmiotu 

Przynajmniej + 10 °C 

Czas wysychania 
(Temperatura pomieszczenia 20 °C) 

W zależności od ilości naniesionej, między 30 a 90 minut 
do momentu szlifowania. 

Przyrządy do pracy Natychmiast po użyciu oczyścić wodą.  

Wydajność (na pojedyncze naniesienie) Ok. 25 m²/l w zależności od jakości podłoża 



 
 
 

Ciąg dalszy ADLER Floor-Fill 42109 

 

Wielkości pojemników 1 l 
 

Trwałość 3 lata w oryginalnie zamkniętych pojemnikach 

Dane BHP Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Karcie 
Charakterystyki 

 


