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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 Abbeizer „Rote Krähe“ 95125  
 

        

    

 

Popis výrobku: Odstraňovač náterov bez obsahu chlórovaných 

uhľovodíkov a aromatických látok, s  príjemnou vôňou. 

Nekvapká.    

    

Oblasť použitia: Vhodný pre jednozložkové laky ako sú laky z umelej 

živice, akrylátové laky, disperzie a nátery z umelej živice. 

Na drevo, kov, steny. Možné použitie aj u dvojzložkových 

lakov. 

 

Spôsob aplikácie Štetec z prírodných vlasov, Airless zariadenia. 

 

Spracovanie Prípravok naniesť rovnomerne a sýto. Pri hrubých 

náteroch farieb natrieť „mokrý do mokrého“. Prekrytie 

plôch tenkou fóliou urýchľuje pôsobenie odstraňovača. 

 

 Celkom odlúpnuté staré vrstvy laku odstrániť špachtľou 

alebo použitím vysokotlakového čistenia (otryskávanie) 

pri teplote 70-90C. Dôkladne umyť vodou. 

 

Doba pôsobenia Podľa druhu a hrúbky odstraňovaného náteru sa disperzné 

farby rozpúšťajú po 30 minútach až 4 hodinách. Laky po 

viacerých hodinách. Eventuálne nechať pôsobiť cez noc. 

 

   

Teplota spracovania 

a objektová teplota  Optimálne 20C, ADLER Abbeizer „Rote Krähe“ 95125 

môže byť spracovaný aj pri nižších teplotách, čím sa však  

predlžuje doba odstraňovania. Zabrániť priamemu 

slnečnému žiareniu. 

  

Pracovné náradie Ihneď po použití vyčistiť s vodou. Striekacie prístroje 

následne dobre vysušiť, aby sa predišlo zhrdzaveniu. 

 

Výdatnosť cca 4 m
2
/ 1 liter/ 1 nános 

 

Balenie 750 ml, 2,5 l 
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Pokračovanie  
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Techn. bezpečnostné údaje Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov! 

 

 Zvyšky laku či odstraňovača alebo znečistenú vodu 

nevylievať do kanalizácie ani nevyhadzovať ako bežný 

domáci  odpad – nutné odstrániť ako špeciálny odpad. 

 


