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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 Aquafix Ferro 8130 000300

Залізний порошок для реальних металевих ефектів для промислового та комерційного застосування.

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація За лі зний по ро шок для ство ре н ня ре аль них ме та ле вих ефе ктів на по верх- 
нях, ви го тов ле них із де рев них ма те рі а лів

Сфера використання Для ла ку ва н ня по вер хонь, що під да ю ться при ро дно му зно су, для ме блів
та ди зай ну ін те р'є ру, та ких як ме блі для спа лень та ві та лень: обла сті за- 
сто су ва н ня III - IV від по від но до ÖNORM A 1610-12.

За сто су ва н ня в ком бі на ції з від по від ною фі ні шною ла ко фар бо вою си сте- 
мою.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування До дай те AD LER Aqua fix Fer ro 8130000300 в су міш лаку і за твер джу ва ча,
ре тель но пе ре мі шу ю чи, без гру док. Пе ре мі шу ва ти най кра ще ме ха ні чним
спосо бом мі шал кою ко ши ко во го типу.

Дозування 250 ва го вих ча стин на 105 ва го вих ча стин лаку у від по від ній су мі ші лаку з
за твер джу ва чем

Очищення робочого
інструменту

Ро бо чий ін стру мент по ми ти во дою від ра зу пі сля ви ко ри ста н ня.

Для ви да ле н ня за со хлих за ли шків лаку ре ко мен ду є ться ви ко ри сто ву ва ти
AD LER Aqua-Clea ner 80080 (роз ве сти з во дою в про пор ції 1:1).

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка 1 кг

Відтінки кольору / ступінь
глянцю

Для кра що го ре зуль та ту ви ко ри сто вуй те тіль ки про дукт тієї ж пар тії.
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ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови
зберігання

Не менш 1 року в ори гі наль ній не по шко дже ній упа ков ці.
Щіль но за кри ва ти єм ність, щоб уни кну ти кон та кту про ду кту з во ло гі стю по- 
ві тря.
Збе рі га ти в мі сці за хи ще но му від во ло ги, пря мих со ня чних про ме нів, мо- 
ро зу і ви со ких тем пе ра тур (вище 30°C).
Не збе рі гай те ра зом зі зба га че ни ми ки снем і оки сни ми ма те рі а ла ми.
Не збе рі гай те ра зом з са мо займи сти ми ре чо ви на ми.
Збе рі га ти по да лі від оки слю ва чів, силь них лу гів і силь них ки слот.

Дані щодо безпеки Більш де таль ну ін фор ма цію щодо без пе ки при транс пор ту ван ні, збе рі ган ні і
за сто су ван ні, а та кож щодо ути лі за ції мо жна зна йти у від по від но му па спор ті
без пе ки. По то чну вер сію мо жна зна йти за адре сою www.adler-lacke.com.

Три ма ти по да лі від те пла, га ря чих по вер хонь, іскор, від кри то го во гню та
ін ших дже рел за йма н ня. Не ку ри ти.

При ви ко ри стан ні мо жли ве утво ре н ня ви бу хо не без пе чно го / лег ко займи- 
сто го пилу / по ві тря ної су мі ші.

За зем літь єм ність та си сте му, що за пов ню є ться.

Ви ко ри сто ву ва ти ви бу хо без пе чне еле ктро обла дна н ня.

У разі по же жі: ви ко ри сто вуй те спе ці аль ний по ро шок для ме та ле вих по жеж
або дво окис ву гле цю (CO2). Не ви ко ри сто вуй те воду.

Під час оброб ки ре ко мен ду є ться ви ко ри сто ву ва ти за хи сні ру ка ви чки і за хи- 
сні оку ля ри.

Про дукт під хо дить тіль ки для про ми сло во го та ко мер цій но го за сто су ва н ня.


