ADLER Haustürenpflegeset

51709

Zestaw do pielęgnacji drzwi zewnętrznych
Opis produktu

System pielęgnacyjny do drzwi zewnętrznych i bram garażowych lakierowanych lazurami i kryjąco, składający się z 2 ściereczek, 2 głowic od spryskiwania i środków ADLER Door-Cleaner oraz ADLER
Door-Finish.

Szczególne właściwości

ADLER Door-Cleaner
Wysoka zdolność do rozpuszczania brudu, bardzo dobre właściwości odtłuszczające.
ADLER Door-Finish
Usuwa plamy i kurz, tworzy warstwę chroniącą przed zabrudzeniami i wodą, odświeża powierzchnie i nadaje ponownie jedwabisty połysk.
Przed ewentualnym ponownym lakierowaniem powierzchnie należy dobrze nadszlifować.

Zastosowanie
Metoda nanoszenia

Drzwi zewnętrzne i bramy garażowe lakierowane lazurami i kryjąco.
ADLER Door-Cleaner
W celu głębokiego oczyszczenia środek ADLER Door-Cleaner nanosi się na powierzchnię lakierowanych elementów drewnianych za pomocą ściereczki lub natryskuje po przykręceniu głowicy do spryskiwania. Następnie w celu usunięcia trzymającego się brudu zmyć
czystą ciepłą wodą.
ADLER Door-Finish
Przed użyciem wstrząsnąć, nakręcić dostarczoną głowicę do natrysku i rozprowadzić po powierzchni. Po ok. 10 minutach wypolerować
ściereczką. W celu uzyskania znaczniejszego efektu należy powtórzyć tę czynność. Zalecamy stosowanie środka ADLER Haustürenpflegeset dwa razy w roku.

Czas suszenia

ADLER Door-Finish ok. 15 minut

Temperatura przerabiania i przedmiotu obrabianego

Nie poniżej +10°C
Wysoka wilgotność powietrza i niska temperatura mogą znacznie
wydłużyć czas suszenia.

Narzędzia pracy

Po użyciu ściereczkę wyprać w ciepłej wodzie z mydłem

Wydajność

Ok. 40 m2/l przy dwukrotnym naniesieniu
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Ciąg dalszy na stronie następnej

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-450
Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie do stosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu, dlatego też zalecamy wykonanie
wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność z
dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku.

Ciąg dalszy

Przechowywanie
Forma dostarczana

ADLER Haustürenpflegeset 51709

W miejscu chronionym przed mrozem
Zestaw zawierający:
2 ściereczki 96210
2 głowice do natrysku
500 ml ADLER Door-Cleaner 51699
500 ml ADLER Door-Finish 51700

Odcienie barwy

Bezbarwny

Dane BHP

Proszę przestrzegać zaleceń z Karty charakterystyki

