
 

 

  Prosím obráťte 
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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 Aqua -Tint 89051 ff  

         

   

 

 

0,1-1,0 %           

 

 

Popis  

 

Vodouriediteľné koncentráty farieb  dobrou svetlostálosťou a vysokou svietivosťou.   

Všetky koncentráty tohto radu je možné medzi sebou miešať v akomkoľvek pomere, takže 

môže byť pokryté široké spektrum farebných odtieňov. 

    

Oblasť použitia  

 

Pre zafarbenie vodouriediteľných nábytkových lakov, ak má byť 

 u prírodných plôch silnejšie zvýraznená štruktúra dreva a požaduje sa vzhľad, ktorý sa 

podobá lakom zvýrazňujúcim textúru dreva na báze rozpúšťadiel (napr. ADLER 

Tiropur). 

 u namorených plôch zvolený farebný odtieň prehĺbený alebo má byť farebne trochu 

zmenený. 

 

Spracovanie  

 

Ak majú byť zafarbené transparentné laky, potom sa to realizuje zvyčajne iba 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 % do vrchného laku, u tmavých drevín alebo tmavo namorených plôch je 

možné pridať až 5 hmotnostných %. 

 

Listnaté dreviny s jemnými pórmi, ako napr. čerešňa, hruška, jelša, buk, bývajú lakované 

zafarbenými lakmi. Pre túto oblasť použitia sú určené špeciálne koncentráty ADLER Aqua-

Tint „Kirschbaum“ (čerešňa) alebo ADLER Aqua-Tint „Mittel“. Odporúča sa pridávané 

množstvo cca 1 hmotnostné %. 

 

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  



(strana 2)  ADLER Aqua -Tint 89051 ff 

 

Pokračovanie  
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Skladovanie v chlade, ale nie v mraze  

 

Skladovateľnosť 1 rok v originálne uzavretých obaloch 

 

Farebné odtiene  
 

žltá gelb 89051 

oranžová orange 89052 

červená rot 89053 

hnedá braun 89054 

modrá blau 89055 

čierna schwarz 89056 

biela weiss 89057 

čerešňa Kirsche 89058 

prírodný buk  Buche natur 89059 

zlatá čerešňa Kirsch gold 89060 

tabak Tabak 89061 

hruška Birne 89062 

hnedý orech Nussbraun 89063 

mahagon Mahagoni 89064 

oliva Oliv 89065 

sivý grau 89066 

svetlý (smrek, jaseň) hell (Fichte, Esche) 89251 

stredný (buk, čerešňa) mittel (Buche, Kirsche) 89252 

tmavý (orech, palisander) dunkel (Nuss, Palisander) 89253 

 


