
 

 
 
07-09 (a 01-07 helyett) Fordíts! 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com 

 

Útmutatónk az ismeretek mai szintjét tükrözi, célja a vásárló/felhasználó legjobb tudásunk szerinti tájékoztatása. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkori alkalmazási 

területet és a feldolgozási körülményeket. A szállított termék alkalmasságát és használatának módját a vásárló/felhasználó saját felelosségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk 

egy mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink“ érvényesek. Jelen kiadással minden korábbi 

műszaki adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érinto változtatások jogát fenntartjuk. 

ADLER Floor-Start 42110 
 

          
 

Termékleírás Vízzel hígítható, PUR-akrilát-diszperziós alapú, lombhullató és 
tűlevelű fákhoz egyaránt használható, egykomponensű alapozó, 
amely csersavtartalmú faanyagokban izolálja a tartalmazott 
anyagokat. A faanyag csekély mértékű felérdesedése és az 
oldalak összeragadásának csökkentett mértéke jellemzi 
szalagpadlók esetén. 
 

Alkalmazási területek Minden fafajta esetében alkalmazható; különösen előnyös 

keményfákon (tölgy vagy kőris). 
 

A felhordás módja Kenés – akrillakkokhoz használatos puha ecset 
Hengerezés – rövidszőrű henger, pl. Mohair- vagy flokkulált 
henger 
 

Az alap előkezelése Az alap legyen száraz és szennyeződésmentes (pl. olaj, zsír, 
viasz ne legyen rajta). 
 

Amennyiben kis repedések és hézagok vannak a padlón, akkor 
csiszolja le 120-as szemcsézettségű csiszolóvászonnal, majd 
kenje le a padlót spatulyával történő felhordásra alkalmas 
keverékkel, amely 1 rész csiszolóporból és kb. 2 rész ADLER 
Floor-Fill 42109-ből áll. A fát kb. 1 óra száradás után ismételten 
csiszolja le 120-as szemcsézettségű csiszolóvászonnal. 
 

Alapozás 

 

ADLER Floor-Start 42110 felvitele vastagon.  
Az ADLER Floor-Start 42110-er ne ürítse ki a talajra. 
Száradás kb. 2 óra után. Ne csiszolja. 
 
Színezett padlókon való használat igényre! 
 

Fedőréteg 2 réteg ADLER Floor-Classic 42120  vagy 2 réteg ADLER Floor-
Finish 42140. Enyhe köztes csiszolás 240-es szemcsézettségű 
csiszolóvászonnal vagy 120-as szemcsézettségű, használt 
csiszolóráccsal. A csiszolóport nedves ronggyal törölje fel. 
 

Hígító A termék feldolgozásra alkalmas formában kerül kiszállításra, 
és nem kell hígítani. 
 

Megmunkálási 

hőmérséklet 

+ 10 °C alatt nem 
A magas páratartalom és/vagy az alacsony hőmérséklet 
késlelteti a száradást. A kifogástalan száradás érdekében 
gondoskodni kell a helyiség jó szellőzéséről. A feldolgozás 
során kerülni kell a közvetlen napsugárzást. 
 



 
 
 
 
 
 

Folytatás ADLER Floor-Start 42110 
 

 

Száradási idő (20 °C, 

szobahőmérséklet) 
 

Felülkenhető kb. 2 óra után 
 

Munkaeszközök Használat után azonnal tisztítsa meg vízzel. A rászáradt 
lakkmaradványokat ADLER Abbeizer-rel 95125 távolítsa el.  
 

Hatékony fedés (felhorásonként) 8 – 10 m
2
/l 

 

Csomagolás 1 l, 5 l 
 

Tárolás Hűvös, de fagymentes helyen kell tárolni. 
 

Tárolási idő 1 év a gyárilag lezárt csomagolásban 
 

Biztonságtechnikai adatok Kérjük, tartsa szem előtt a „Biztonsági adatlap”-on foglaltakat! 
 
A kevés káros anyagot tartalmazó lakkok feldolgozása során is 
be kell tartani a szokásos biztonsági intézkedéseket. 
 

 
 

 


