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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 Floor Start  42110  

          
 

 

 

         

 

Popis výrobku Jednozložkový vodouriediteľný základný lak na 

polyuretánovo-akrylátovo-disperznej báze pre ihličnaté aj 

listnaté dreviny. Izoluje trieslovinu. Malé zdrsnenie dreva 

a znížené stranové zalepenie u remeňových podláh.    

    

Oblasť použitia Na  všetky druhy drevín, osobitne vhodné pre tvrdé 

dreviny, ako dub , jaseň.  

 

Spôsob aplikácie natieranie – mäkký akrylový štetec 

 valčekovanie – valček s krátkym vlasom 

  

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

mastnota, vosk). 

 Konečné brúsenie dreva zrnitosťou 120, podlahu 

nastierkovať zmesou zloženou z 2 hmotnostných dielov 

ADLER Floor Fill 42109 a 1 hmotnostného dielu 

brusného prachu, aby sa zaplnili trhliny a medzery. Po cca 

1 hodine sušenia medzibrúsenie zrnitosťou 120. 

      

Základovanie Sýty nános ADLER Floor Start 42110.  

 ADLER Floor Start 42110 na podlahu nevylievať!! 

 Sušenie minimálne 2 hodiny. NEBRÚSIŤ! 

   

 

Vrchný náter 2x ADLER Floor Classic 42120  alebo 2x ADLER Floor 

Finish 42140. Ľahké medzibrúsenie zrnitosťou 240 alebo 

brúsnou mriežkou zrnitosti 120. Brusný prach zotrieť 

vlhkou handrou.  

 

Riedenie V dodávanom stave je pripravený na spracovanie. 

Neriediť.  

 

Teplota spracovania Nie menej ako 10C.  

a objektová teplota     Vysoká vlhkosť vzduchu a / alebo nízka teplota čas 

sušenia badateľne predĺžia. Pre dosiahnutie bezchybného 

sušenia je nutné zabezpečiť vetranie miestnosti. Zabráňte 

vniknutiu priameho slnečného svitu počas spracovania. 

 

Čas sušenia po cca 2 hodinách možné pretrieť  
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Pokračovanie  
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(teplota miestnosti 20 °C) 

 

Pracovné náradie Ihneď po použití očistiť vodou. Zaschnuté zvyšky farieb 

odstrániť s výrobkom ADLER Abbeizer 95125.   

  

Výdatnosť 8 - 10m
2
/l /nános  

 

Balenie 1 l, 5 l 

 

Skladovanie Chladná miestnosť, ale bez mrazu 

 

Skladovateľnosť 1 rok v originálne uzavretom obale  

 

Techn. bezpečnostné  Rešpektujte  kartu bezpečnostných údajov! 

údaje Aj pri spracovaní lakov neobsahujúcich škodlivé splodiny 

je potrebné dodržať všeobecné ochranné opatrenia.   

 


