ADLER Aqua- Wachs

30710

Vosk na báze vody pre nábytok a interiér, pre remeslo

POPIS PRODUKTU
Všeobecne

Rýchlo schnúci, vodouriediteľný voskový prípravok; dobrá odolnosť
voči vode, veľmi dobrá nelepivosť. Opracovávaným povrchom
prepožičia matný efekt ako aj mäkký omak.





Zvláštne vlastnosti
Skúšobné normy






Oblasti použitia

Rýchle schnutie
Spracovanie striekaním alebo polievaním
Príjemný omak
ÖNORM A 1605-12 (nábytkové povrchy)
Zápalnosť: 5-B (ťažko zápalné nábytkové povrchy)
ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri horení) v spojení s
ťažko horľavým podkladom:
Ťažko horľavý (predtým B 1 podľa B 3800-1), Q1, Tr 1
Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení
stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+
Účelné voskovanie a priemyselná úprava neupravených a
predlakovaných hobľovaných výrobkov, drevených stropov,
obkladov stien, povrchov nábytku atď., keď je želaný omak
a vzhľad ako u voskovaného povrchu.

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie



Produkt pred použitím premiešať



Teplota laku, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15°C



ADLER Aqua-Wachs 30710 môže byť na surové drevo
nanesený 2x alebo na plochy základované lakom na báze
vody nanesený 1x.



Rôzne dreviny ako dub, smrekovec atď. obsahujú vodou
rozpustné extraktívne látky, ktoré sa môžu prelakovaním
vodouriediteľnými lakmi aktivovať. Aby sa predišlo zmenám
zafarbenia ( tieto môžu byť v závislosti od miesta pôvodu dreva
rozdielne silné), odporúčame pri lakovaní dubu, smrekovca
a iných drevín s vysokým obsahom extraktívnych látok
predzákladovanie s ADLER PUR-Primer 25291. Alternatívne
môže byť na listnaté dreviny použitý ako základ ADLER AquaIntense GL 30016.



Prosíme dbajte na príslušné technické listy produktov



Prosíme dbajte aj na naše „Smernice pre laky na drevo na
vodnej báze.“
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Technika nanášania

Čas schnutia
(pri 23 °C a 50 % rel. vlh.vzduchu.)

Spôsob
nánosu

Nodobková
pištoľ

Airless

Tryska
(ø mm
Striekací tlak
(bar)
Rozprašovací
tlak
(bar)
Riedenie
Prídavok
riedenia v %
Viskozita (s)
4 mm pohár,
20°C
Množstvo
nánosu (g/m²)

1,8

Polievanie

0,23 - 0,28

Airless s
podporou
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(Airmix,
Aircoat,
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0,23 - 0,28
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ca. 5

-

-
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ca. 20

ca. 26

ca. 26

ca. 26

-

voda

cca. 80 - 100 na nános
celkové nanesené množstvo max. 300

Brúsiteľný a prelakovateľný
Stohovateľný

Po cca 1hod.
Cez noc

Počas sušenia zabezpečiť dobrú cirkuláciu vzduchu.
Vysoká vlhkosť vzduchu, resp. nízka teplota môžu čas sušenia
predĺžiť.
Uvedené údaje sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky
nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Čistenie pracovného náradia

Ihneď po použití vodou
Zaschnuté zvyšky laku s Aqua-Cleaner 80080 ( zriedený vodou v
pomere 1:1)

PODKLAD
Druh podkladu

Listnaté a ihličnaté dreviny

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt a drevného
prachu.

Príprava podkladu

Odstupňované brúsenie až po zrnitosť 180-240

ÚPRAVA POVRCHU
Základovanie

1x ADLER Aqua-Wachs 30710
Alternatívne môže byť použitý aj iný ADLER nábytkový lak na báze
vody ako napr. ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff alebo Aqua-Mira
CFB 30471 ff .
Prosíme dbajte na príslušné technické listy produktov
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Medzibrúsenie

ADLER Aqua-Wachs 30710: medzibrúsenie brúsnym rúnom ako
napr. Scotch-Brite od 3M.
Nábytkový lak na báze vody: Medzibrúsenie zrnitosťou 280+
brúsne rúno
Brúsny prach odstrániť.

Vrchné lakovanie

1 x ADLER Aqua-Wachs 30710

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ
Čistenie

Čistenie vodou, s ADLER Clean-Möbelreiniger 96490 alebo jemným
prostriedkom na čistenie domácnosti. Čistenie sa smie uskutočniť
najskôr po 14 dňoch od nanesenia vosku.
Použitie ošetrovacích prostriedkov nie je kvôli voskovitejj úprave
povrchu možné – nebezpečenstvo vzniku lesklých miest a fľakov!
Prosíme dbajte na príslušné technické listy produktov .

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU
Veľkosti balenia

5 kg; 25 kg; 120 kg

Farebné odtiene

ADLER Aqua-Wachs farblos (bezfarebný)

Ďalšie produkty

ADLER Aqua-Intense GL 30016
ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff
ADLER Aqua-Mira CFB 30471 ff
ADLER PUR-Primer 25291
ADLER Aqua-Cleaner 80080
ADLER Clean-Möbelreiniger 96490

ĎALŠIE POKYNY
Trvanlivosť/ Skladovanie

6 mesiacov v originálne uzavretých obaloch
V chlade, nie v mraze

Technické údaje

Bezpečnostné pokyny
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Viskozita pri
dodaní

26 ±1 s podľa DIN 53211
(4 mm pohár, 20°C)

Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu
verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke
www.adler.sk.

