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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung 55500 ff

Покриття на водній основі для бетону на основі епоксидної смоли і поліаміду, не містить розчинників

Опис продукту Оо дно ком по нен тний без барв ний лак на во дній осно ві для де ре ви ни. Ви да- 
тна стій кість до ме ха ні чних і хі мі чних на ван та жень, кре мів і жи рів (CFB); До- 
бре про яв ляє ма лю нок де ре ви ни і хо ро ша про зо рість; хо ро ша за пов ню ю ча
зда тність; хо ро ша сві тло стій кість; не сті кає на вер ти каль них по верх нях. Про- 
дукт мі стить спе ці аль ний УФ-фільтр, який за хи щає по верх ню де ре ва і бейц
від пе ред ча сно го по жов ті н ня або ви цві та н ня. Може на но си ться ме то дом
"лак на лак".

Особливі властивості Стій кість до ма зу ту по DIN 53168, від по від ає ви мо гам RVS 8.29.4 для ту- 
нель но го бу дів ни цтва та RVS 11.064 - вплив мо ро зу і ан ти о бмер заль них со- 
лей.

Сфера використання Ґрун ту валь ний і фі ні шний лак для мі цних мі не раль них основ (шту ка тур ка,
бе тон, клад ка, фі бро це мент). За хи сне по кри т тя для під ло ги для під ва лів, га- 
ра жів, пра лень, склад ських при мі щень і пар ко вок, ви ро бни чих площ; олі є- 
стій ке по кри т тя для при йом них ре зер ву а рів, ту не лів; за хист від ан ти о бмер- 
заль них со лей для бор дю рів, мо стів і цо коль них по вер хонь.

Обме же на атмо сфе ро стій кість (втра та глян цю).

Спосіб нанесення Акри ло вий пен злик

Ва лик з ко ро тким вор сом

Роз пи ле н ня (та кож Air less)

Співвідношення компонентів 2 ва го ві ча сти ни ком по нен та 1 55500 ff

1 ва го ва ча сти на ком по нен та 2 82250

Життєздатність суміші За сто су ва ти су міш про тя гом 2 го дин. За кін че н ня часу жит тє зда тно сті від бу- 
ва є ться не по мі тно.
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Підготовка основи Не мі цні осно ви, а та кож жир ні і ма сля ни сті за бру дне н ня ре тель но ви да ли ти,
отво ри і де фе кти за кри ти спе ці аль ним роз чи ном, над то глад ким стяж кам (з
по верх не вою ско рин кою) на да ти шорс ткість або об шлі фу ва ти для до ся гне н- 
ня опти маль ної адге зії з подаль шим по кри т тям.
Пі ща ні осно ви: по пе ре дньо за ґрун ту ва ти про ду ктом AD LER Tie fen grund lö se- 
mit tel hal tig 40944. Час ви си ха н ня: близь ко 5 го дин.
Ве ли ко по ри сті осно ви: по пе ре дньо за ґрун ту ва ти 1 x AD LER 2K-Epo xi-Be- 
schich tung 55500 (роз ба ви ти во дою - при бли зно 30%).
До пу ска є ться на не се н ня на во ло гі (не мо крі) осно ви. По пе ре дньо зво ло жи ти
осно ви в умо вах ви со ких тем пе ра тур.
До пу ска є ться на не се н ня на ста рі по кри т тя, що мі цно три ма ю ться.

Ґрунтувальне і фінішне
покриття

2 x AD LER 2K-Epo xi-Be schich tung 55500 в не ро збав ле но му ви гля ді

Температура застосування і
об'єкта

Не ниж че +10°C. Ви со ка во ло гість по ві тря і / або низь кі тем пе ра ту ри спо- 
віль ню ють про цес ви си ха н ня.

Час висихання На не се н ня на сту пно го шару - при бли зно че рез 6 го дин

Пі шо хі дні на ван та же н ня - при бли зно че рез 12 го дин

Транс порт ні на ван та же н ня, а та кож ма кси маль на стій кість плів ки до на ван- 
та жень до ся га є ться че рез 10-12 днів.

Робочий інструмент Очи ща ти во дою від ра зу пі сля ви ко ри ста н ня. Роз пи лю валь не обла дна н ня пі- 
сля про ми ва н ня до бре про су ши ти, щоб уни кну ти ко ро зії. За со хлі за ли шки
про ду кту ви да ли ти за со бом AD LER Ab bei zer Rote Krä he 95125.

Покривність Близь ко 4 - 5 м² / кг на шар

Упаковка 1000 г (660 г - ком по нент 1, 330 г - ком по нент 2)

4500 г (ком по нент 1 - 3000 г, ком по нент 2 - 1500 г)

Умови зберігання У прохо ло дно му, за хи ще но му від за мер за н ня мі сці.

Термін зберігання Не мен ше 3 ро ків в ори гі наль ній не по шко дже ній упа ков ці.

Кольори

Інші на за мов ле н ня

Дані щодо безпеки До три му ва ти ся да них па спор та без пе ки!

До три му ва ти ся за галь но прийня тих за по бі жних за хо дів, в т.ч. при ро бо ті з
про ду кта ми з низь ким вмі стом шкі дли вих ре чо вин.

Сірий кремній 55500
Graubeige 55501
Betongrau 55502


