
 

 

  Prosím obráťte 

 

11-09 ( nahrádza 10-09)  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 Solva-Tint 89601 ff  

       

     

 

 

0,1 – 1,0%           

 

 

Popis výrobku Farebné koncentráty na báze rozpúšťadiel s dobrou 

svetlostálosťou a vysokou svietivosťou.   

 Všetky koncentráty tohto radu je možné medzi sebou 

miešať v každom pomere, takže môže byť pokryté široké 

spektrum farebných odtieňov.    

    

Oblasť použitia Pre zafarbenie nábytkových a interiérových lakov na báze 

rozpúšťadiel, ak má byť 

 docielený rovnomerný transparentný odtieň bez 

predchádzajúceho morenia  dreviny (napr. jelša, 

čerešňa, buk, hruška, javor a i.) 

 u zvolených namorených plôch zvolený farebný 

odtieň prehĺbený alebo má byť trochu zmenený. 

 

Spracovanie Ak majú byť zafarbené transparentné laky, robí sa to 

zvyčajne len u krycieho (vrchného) laku. 

 

 Pre bezproblémové spracovanie zafarbovacích lakov 

nesmie byť farebný kontrast voči základu veľmi silný. 

 

 Pre prírodné plochy alebo svetlo namorené podklady je 

dostačujúce množstvo 0,1-1,0 hmotnostných percent do 

vrchného laku, u tmavých drevín alebo tmavo 

namorených plôch je možné pridať až 5 hmotnostných 

percent. 

 

 Pred začatím lakovania má byť vždy prevedená skúška 

na originálnom podklade, aby bolo možné posúdiť 

spracovateľnosť zvoleného farebného odtieňa a aj 

výsledku lakovania. Pri dobrom zladení farby 

s podkladom, ktorý sa má lakovať, môže byť 

zafarbovacím lakom výnimočne prevedený základný aj 

vrchný náter. 

 

Balenie 250 ml  

 

 

Skladovateľnosť 2 roky v originálne uzavretých obaloch  
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Pokračovanie  

 

 
ADLER Solva -Tint 89601 ff.doc - 2 -  

 

 

 

Farebné odtiene 

 

Buche rose buk ružový 89601 

Eiche gold dub zlatý 89602 

Kirsch čerešňa 89603 

Elsbeere čremcha 89604 

Erle jelša 89605 

Buche buk 89606 

Nuss hell orech svetlý 89607 

Ulme brest 89608 

Nuss dunkel orech tmavý 89609 

Orange oranžový 89610 

Weinrot vínovo červený 89611 

Olivgrün olivovo zelený 89612 

Schwarz čierny 89613 

Weiss biely 89614 

  

 

   

 


