
 

 

  Prosím obráťte 

 

03-09  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 PUR-Primer 25291 
 

    

 

 
    

  

 

 

 

82019 

 

  0 - 5 % 

80019 

10 - 15 %  

80019 

80019     

 

Popis výrobku Rýchloschnúci 2K-PUR-základný lak na báze 

polyakrylátovej živice/celulózeacetobutyrat. Veľmi dobré 

zvýraznenie podkladu, dobrá brúsiteľnosť a plnivosť. 

Prelakovateľný s vodou riediteľnými lakmi. 

 

 ADLER PUR-Primer zdrsňuje povrchy menej ako vodou 

riediteľné základné laky, preto sa redukujú pracovné 

náklady pri medzibrúsení. 

  

 Vodou rozpustné účinné látky (napr. pri drevinách 

bohatých na trieslovinu ako dub alebo smrekovec), nie sú  

vďaka ADLER PUR-Primer aktívne, čím sa zábraňuje 

súvisiacim problémom so sfarbením. 

 

 ADLER PUR-Primer obsahuje už optimálne množstvo  

ochrany proti svetlu ako ochrany pred zožltnutím, ďalší  

prídavok sa neodporúča.    

    

Oblasť použitia Základovanie pre plnivé, dobre zvýraznené podklady 

povrchov nábytku v oblasti obývačiek a spální, ktoré majú 

byť následne povrchovo upravené s vodou riediteľnými 

transparentnými lakmi. Prelakovanie je možné aj 

rozpúšťadlovými 2K PUR- lakmi  

 

Spracovanie 

Dodávaná viskozita cca. 35 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár,20˚C) 

Pomer miešania 100 hmotnostných dielov ADLER PUR-Primer 25291 

 10 hmotnostných dielov ADLER PUR-Härter 82019 

 ADLER PUR-Härter musí byť pred spracovaním 

starostlivo zapracovaný do laku.  

Viskozita zmesi cca. 32 s podľa 53211 (4-mm-pohár,20˚) 

Životnosť 1 pracovný deň 

 Zmiešaný materiál môže byť použitý na spracovanie ešte 

aj nasledujúci deň, musí byť ale bezpodmienečne 

premiešaný v pomere 1:1 s čerstvou zmesou, ďalšie 

predĺženie životnosti zmesi nie je možné. 
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Pokračovanie  
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Viskozita pri spracovaní Airless-/Airmix-striekanie (0,23-0,28 mm dýza, 100-

120bar/1-2 bar)  

 Cca. 30 s- nezriedený do 5% ADLER DD-Verdünnung 

80019 

 Nízkotlakové striekanie (1,8-mm dýza, 3-4 bary) 

 cca. 20s- 10- 15% ADLER DD- Verdünnung 80019) 

Množstvo nánosu 1až 2 nánosy a vždy cca. 100- 130 g/m² 

Čas sušenia Pred prelakovaním s vodou riediteľným transparentnými 

lakmi dodržať  medzičas sušenia cca. 3 hodiny pri izbovej 

teplote. 

Medzibrúsenie Brúsnym papierom zrnitosti 280-320, na zabezpečenie 

dobrej priľnavosti musí nasledovať medzibrúsenie podľa 

možnosti krátko pred nanesením vrchného laku. Vyvarujte 

sa prebrúseniu až na podklad, kvôli rôznemu zvýrazneniu 

podkladu, ktoré sa vplyvom starnutia ešte zosilní.    

Vrchné lakovanie Vodou riediteľné priesvitné laky, napr. ADLER Aquasoft 

CFB, ADLER Aquarapid CFB a iné. 

 Prelakovanie s rozpúšťadlovým základom 2K-PUR-laky 

je taktiež možné. 

 

Rešpektujte prosím zodpovedajúce kartu bezpečnostných údajov pre lak, tvrdidlo 

a riedidlo. 

 

 

Ďalšie upozornenia 

 

Tvrdidlo ADLER PUR-Härter 82019 

Riedidlo ADLER DD-Verdünnung 80019. Tieto riedidlá sa 

odporúčajú aj na čistenie pracovného náradia. 

Skladovateľnosť 12 mesiacov 

 

 

Veľkosti balení 4 kg, 20 kg 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


