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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 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, 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. 

ADLER ABS Kantenaktivator 8315000210 
Produkt do obróbki wstępnej przed lakierowaniem krawędzi ABS dla rzemiosła i przemysłu. 

 OPIS PRODUKTU 

Informacje ogólne 

 

Szybkoschnący specjalny środek poprawiający przyczepność lakie-
rów meblowych do krawędzi ABS.  

Zastosowania 

  

• Krawędzie ABS lakierowane lakierami meblowymi. 

• Nadaje się zarówno do wodorozcieńczalnych jak i rozpuszczalni-
kowych lakierów meblowych ADLER.  

 PRZERABIANIE 

Wskazówki dotyczące  
przerabiania 

 

• Czysty papier lub włókninę celulozową zwilżyć produktem ADLER 
ABS Kantenaktivator i przetrzeć plastikową krawędź przy umiar-
kowanym nacisku. 

• Następnie warstwę lakieru należy nałożyć po aktywacji, najpóźniej 
po 30 minutach. 

• Ze względu na różne dostępne jakości krawędzi ABS na rynku, 
zalecamy przeprowadzenie testu na oryginalnej krawędzi i spraw-
dzenie przyczepności zastosowanego lakieru (na powierzchni i 
zaokrągleniu) po schnięciu przez noc w temperaturze pokojowej. 

Czasy schnięcia 
(w temperaturze 23°C i 50% wilgotności 
względnej) 

 

 

Możliwy do polakierowania lakierami roz-
puszczalnikowymi i wodnymi 

ok. 10 do max. 30 min 

 

Podane liczby są tylko orientacyjne. Schnięcie zależy od podłoża, 
grubości warstwy, temperatury, warunków wymiany powietrza 
i względnej jego wilgotności. 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Wielkości opakowań 1 l 

 INNE INFORMACJE 

Trwałość/przechowywanie 

 

Przynajmniej 1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.  

Przechowywać w miejscu chronionym przed działaniem promienio-
wania słonecznego i wysokimi temperaturami (powyżej 15°C). 

Natychmiast po użyciu zamknąć opakowanie. 
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Dane BHP 

  

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w karcie charakterystyki pro-
duktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-
lacke.com.  
 

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i pro-
fesjonalnego rzemiosła.  
 

Przy przerabianiu zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochron-
nych.  

 
 


