
 

 

  Prosím obráťte 

12-05 (nahrádza 07-02)  

  Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza 

 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk 
 

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 Ceradur-Spritzwachs 50711  
 

      

 

 

Popis výrobku  

 

Rýchloschnúci vosk na striekanie na rozpúšťadlovej báze. Dobrá odolnosť voči vode. Povrchom dodáva 

vynikajúci matný efekt a zamatovo jemný povrch.    

    

Oblasť použitia  

 

Pre hospodárne voskovanie a priemyselné ošetrenie lakovaných povrchov nábytku, drevených stropov, 

obkladov stien atď., ak sa u plôch vyžaduje voskovaný povrch a vzhľad.  

 

Spracovanie 

  

ADLER Ceradur-Spritzwachs sa môže dva razy nastriekať na surovú drevinu alebo sa môže použiť 

predovšetkým na prestriekanie  už nalakovaných drevených dielcov, ak sú požadované povrchy 

s voskovaným charakterom. ADLER Ceradur-Spritzwachs je vhodný pre aplikáciu na povrchy ošetrené 

nitrolakmi ADLER ako aj PUR lakmi ADLER. 

Spracovanie Medzi prvým a druhým nánosom vosku odporúčame ľahký medzibrús 

so Scotch-Brite. 

Na plochy nalakované PUR lakmi ( napr. ADLER Tiropur) olej striekať  

bez medzibrúsenia, posledný nános laku nesmie byť v odstupe dlhšom 

než 6 hodín, pretože inak sa môžu vyskytnúť problémy s priľnavosťou.  

 Spracovanie prebieha zvyčajne v dodávanej viskozite 

Dodávaná viskozita cca 14 s podľa normy 53211 (4 mm pohárik, 20°C). 

Čas sušenia Pre nános cca 120 g/m
2
 výrobku ADLER Ceradur-Spritzwachs 

striekaním je nutné počítať s asi 45 minútami pri izbovej teplote. Vyššia 

teplota skracuje čas sušenia. Maximálna teplota v sušiacom kanále 

nesmie prekročiť 50°C, pretože inak dochádza k vylučovaniu voskových 

komponentov na povrch, čo spôsobuje nepekné lesklé miesta. 

 

Riedenie ADLER Nitroverdünnung 80001 

 

Pracovné náradie Vyčistiť s výrobkami ADLER Nitroverdünnung alebo Waschaceton. 

  

Balenie 1 l, 5 l, 25 l 

 

Forma dodania  50711 normál  

  50712 špeciál-pre spracovanie na polievacích strojoch na požiadanie  

                                                          

Techn. bezpečnostné Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov! 

údaje   


