
 

 

 
03-09 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. 
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  0 - 5 % 
80019/80029 

10 - 15 %  
80019/80029 

80019/80029     

 

Opis 
 

Szybkoschnący dwuskładnikowy poliuretanowy lakier podkładowy na bazie żywicy poliakrylowej i octano-
maślanu celulozy. Bardzo dobre podkreślanie naturalnego obrazu drewna, dobra szlifowalność i efekt wy-
pełniający. Do lakierowania lakierami wodorozcieńczalnymi.  
 
ADLER PUR-Primer powoduje mniejsze chropowacenie powierzchni drewna, niż inne wodorozcieńczalne 
lakiery podkładowe; przez to zmniejsza się nakład pracy na szlifowanie.  
 
Rozpuszczalne w wodzie składniki drewna (np. w przypadku bogatych w garbniki gatunków, jak dąb lub 
modrzew) nie ulegają aktywowaniu podkładem ADLER PUR-Primer; nie występują zatem związane z tym 
problemy z przebarwieniem.  
 
ADLER PUR-Primer zawiera optymalną ilość środków chroniących przed działaniem światła i zżółknięciem, 
nie powinno się ich zatem już dodawać.  
 
 

Zastosowanie 
 

Podkład do lakierowania z efektem wypełniania, z dobrym podkreślaniem naturalnego obrazu drewna po-
wierzchni mebli w pomieszczeniach mieszkalnych, sypialniach, gdy później mają być stosowane wodoroz-
cieńczalne bezbarwne lakiery nawierzchniowe. Można też stosować rozpuszczalnikowe dwuskładnikowe 
lakiery poliuretanowe.  
 
 

Przerabianie 
 
 

Lepkość w stanie dostarczanym ok. 35 s według DIN 53211 (kubek 4 mm, 20 °C) 

Proporcje mieszania  100 cz. wag. ADLER PUR-Primer 25291 

  10 cz. wag. ADLER PUR-Härter 82019 
 

Utwardzacz ADLER PUR-Härter musi być przed przerabianiem 
dokładnie wymieszany ze składnikami lakieru. 

Lepkość mieszaniny ok. 32 s według DIN 53211 (kubek 4 mm, 20 °C) 



 

Ciąg dalszy ADLER PUR-Primer 25291 

 

 

Czas przydatności do użycia 
mieszaniny 

1 dzień roboczy; zmieszany materiał można przerabiać jeszcze następ-
nego dnia, ale musi on być bezwględnie zmieszany w stosunku 1:1 ze 
świeżo rozrobionym materiałem; dalsze wydłużanie czasu przydatności 
do użycia nie jest możliwe. 

Lepkość mieszaniny gotowej 
do przerabiania 

 Natrysk Airless-/Airmix (dysza 0,23 - 0,28 mm, 100 - 120 bar/1-2 bar) 

ok. 30 s – rozcieńczony do 5% rozcieńczalnika ADLER DD-Verdünnung 
80019 lub ADLER Pur Verdünnung 80029 

Natrysk powietrzem sprężonym (dysza 1,8 mm, 3 - 4 bar) 

ok. 20 s – 10 - 15 % rozcieńczalnika ADLER DD-Verdünnung 80019 lub 
ADLER Pur Verdünnung 80029 

Ilości nanoszone 1 do 2 naniesień po ok. 100 - 130 g/m². 

Czas schnięcia Przed lakierowaniem bezbarwnymi lakierami wodorozcieńczalnymi 
należy przestrzegać czasu suszenia ok. 3 godziny w temperaturze po-
kojowej. 

Szlifowanie międzyoperacyjne Papier o granulacji 280 - 320; by zapewnić dobrą przyczepność warstw, 
szlifowanie należy przeprowadzić na krótko przed naniesieniem lakieru 
nawierzchniowego. Należy unikać przeszlifowania na wylot, w przeciw-
nym razie mogą wystąpić różnice w stopniu podkreślania obrazu drew-
na, które ulegną jeszcze wzmocnieniu spowodowanym żółknięciem 
przy starzeniu się. 

Lakierowanie nawierzchniowe Wodorozcieńczalne lakiery bezbarwne, np. ADLER Aquasoft CFB,  
ADLER Aquarapid CFB itp. 
Możliwe jest także zastosowanie rozpuszczalnikowych dwuskładniko-
wych lakierów poliuretanowych. 

 
Proszę przestrzegać zaleceń podanych w odpowiednich Kartach Charakterystyki lakieru, utwardzacza 
i rozcieńczalnika. 
 
 

Inne informacje 
 

Utwardzacz ADLER PUR-Härter 82019 

Rozcieńczalnik ADLER DD-Verdünnung 80019 lub ADLER PUR-Verdünnung 80029. 
Zaleca się również stosowanie tych rozcienczalników do czyszczenia 
narzędzi pracy. 

Trwałość   
(temperatura otoczenia 20 °C) 

12 miesięcy 

 
 

Wielkości pojemników 
 

4 kg, 20 kg 

 


