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ADLER Acryl-Fensterfüller HighRes 
(akrylový plnič na okna) 

41024 a násl. 

 

          
 
 
 

         

 
 

Popis produktu Vodou ředitelný, rychleschnoucí stříkací plnič na bázi 
speciální akrylové disperze pro řemeslníky a průmysl. 
Velmi dobře brousitelný a plnivý, neobsahuje biocidy. 
Nízký obsah organických rozpouštědel. 
 

Speciální vlastnosti Obsahuje speciální plniva pro izolaci vodou rozpustných 
extraktivních látek. 
Značkovací identifikátory na bázi nanotechnologií umožňují 
pozdější prokázání správné aplikace. 
 

Oblasti použití Okna a vchodové dveře. Přesné informace o složení a 
fyzikálních vlastnostech najdete v našem bezpečnostním 
listu. 
 

Způsob nanášení Stříkáním Airless/Airmix (tryska 0,28 – 0,33 mm, cca 100 bar 
/ cca 80 bar s max. 1,5 bar přídavného vzduchu) - neředěný 
 

Impregnace Aquawood TIG HighRes Bílý 57520  nebo 
Aquawood TIG HighRes U 57631 a násl. (viz technické listy) 
 
Schnutí mezi jednotlivými vrstvami nejméně 4 hodiny 
 

Mezivrstva ADLER Aquawood Intermedio HighRes MF Tauchfertig 
(k nanášení máčením) 59119 a/nebo 
Akrylový plnič na okna ADLER Acryl-Fensterfüller 
HighRes 41024 (viz technické listy) 
Tloušťka mokré vrstvy 150 – 200 µm 
Mezibrus zrnitostí 280 
 

Vrchní nátěr Přesné popisy skladeb pro různé druhy dřeva jsou popsány 
ve Směrnicích pro povrchovou úpravu oken. 
 
Akrylový stříkací lak ADLER Acryl-Spritzlack 43207 a násl. 
(viz technický list) 
Tloušťka mokré vrstvy 150 – 200 µm 
 

Ředění Vodou; produkt se dodává v konzistenci pro nanášení 
Airless 
 

  



 
 

Pokračování ADLER Acryl-Fensterfüller HighRes 41024 a násl. 
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Teplota při zpracování 
a teplota předmětu 

Ne nižší než + 10 °C 
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota prodlužují 
dobu schnutí. 
 

Doba schnutí (pokojová teplota 20°C) Lze brousit/přestříkat po cca 4 hodinách 
Izolační účinek se plně projeví po schnutí přes noc. 
 

Pracovní nástroje Ihned po použití očistěte vodou. Zaschnuté zbytky barvy 
odstraňte produktem ADLER Aqua-Cleaner 80080 nebo 
prostředkem na odstraňování starých nátěrů  
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125. 
 

Vydatnost (na jednu vrstvu) cca 300 g/m
2
 příp. 180 – 240 g/bm okenního profilu 

 

Velikosti balení 25 kg, 6 kg a plastový sud 150 kg podle potřeby 
 

Skladování V chladnu, avšak chraňte před mrazem 
 

Skladovatelnost Nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu. 
 

Barevné odstíny Bílý 41024 
Základní lak pro tónování krycích barevných odstínů pomocí 
systému ADLERMix: 
W30 41027 
 

Bezpečnostně technické údaje Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu! 
 

Zvláštní pokyny Dodržujte Směrnice pro povrchovou úpravu oken. 

 
 


