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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. 

ADLER Floor Fill  42109  

       

   

 

 

 

         

 

Popis výrobku Vodou riediteľná gélová hmota pre vytvorenie 

stierkovacieho tmelu na drevo zmiešaním s brúsnym 

prachom. Veľmi dobrá spracovateľnosť, rýchlo schne 

a dobre sa brúsi.  Dobrá prispôsobivosť farebnému 

odtieňu. 

    

Oblasť použitia Stierkovanie malých trhlín a špár vo vybrúsených 

parketových podlahách. 

 

Spôsob aplikácie Stierkovaním (plastovou alebo nehrdzavejúcou stierkou)

  

Ošetrenie podkladu Podklad musí byť suchý a bez nečistôt (napr. olej, 

mastnota, vosk). 

 

Spracovanie Čistý brúsny prach po brúsení zrnitosťou 120 zmiešať s 

ADLER Floor Fill 42109 na hustú zmes. Zaplniť sýto 

trhliny a medzery. Pre hospodárne brúsenie je vhodné 

zanechať na povrchu len málo prebytku.  

 Čas  sušenia silne závisí na šírke medzery a podmienkach 

sušenia. 

 U veľmi hlbokých miest môže byť nutné pretmelenie. 

Medzibrúsenie zrnitosťou 120. 

      

Základný náter 1 x ADLER Floor Start 42110 (viď technický list) 

 

Vrchný náter 2x ADLER Floor Classic 42120 (viď technický list), príp. 

 2x ADLER Floor Finish 42140 (viď technický list) 

 

Riedenie V dodávanom stave je pripravený na spracovanie.  

 

Teplota sprac. a objektu Nie menej ako 10C.  

 

Čas sušenia 30 - 90 minút – závisí na nanesenom množstve. 
(teplota miestnosti 20 °C)  

Pracovné náradie ihneď po použití umyť vodou  

 

Výdatnosť 25 m
2
/l /nános v závislosti od podkladu 

 

Balenie 1 l  
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Pokračovanie  
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Skladovateľnosť 3 roky v originálne uzavretom obale  

 

Techn. bezpečnostné  Rešpektujte  kartu bezpečnostných údajov! 

údaje   


