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Útmutatónk az ismeretek mai szintjét tükrözi, célja a vásárló/felhasználó legjobb tudásunk szerinti tájékoztatása. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkori alkalmazási területet 
és  feldolgozási körülményeket. A szállított termék alkalmasságát és használatának módját a vásárló/felhasználó saját felelősségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk egy 
mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink“ érvényesek. Jelen kiadással, minden korábbi műszaki 
adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk. 

ADLER Aqua-Wischbeize 12081 ff 
 

      
 
 
 

         

 
Leírás 
 
Fényálló pigment bázisú, vízzel hígítható, markáns pácképet adó kenőpác. Áttetsző, mély tónusú 
színárnyalataival kihangsúlyozza a fa szerkezetét. A színárnyalatok egymással keverhetők, szükség esetén 
vízzel világosíthatóak. Vízzel hígítható ill. oldószer tartalmú lakkokkal átlakkozható. 
 
Alkalmazási területek 
 
Lombhullató fafajták - bükk, cseresznye, mogyoró, nyír vagy juhar pácolására alkalmas. Különösen 
megfelel erősen szívó fafajták, pl. nyárfa és tulipánfa pácolására. Erősen nedvszívó fafajtáknál, mint pl. 
nyárfa és tanganyika, nagy felületen való felhordásra nem ajánljuk, főleg ha azok erősen profilozottak is 
(pác beszárad). 
 
Feldolgozás 
 
A felületet gondosan csiszolja át 180 - 220 szemcseméretű csiszolópapírral. A csiszoláskor keletkezett port 
alaposan távolítsa el, különösen a fa pórusaiból. Elkopott csiszolópapír és egyenetlen csiszolás foltos 
pácképet eredményezhet. Előnyös, ha a felületet pácolás előtt benedvesítjük és 180 - 220 szemcseméretű 
csiszolópapírral simára csiszoljuk. 
 
Szükség esetén -világosítás céljából - az ADLER Aqua-Wischbeize pác legfeljebb 1:5 arányban vízzel 
hígítható (pác:víz). A keveréket naponta többször keverje fel, és egy munkanapon belül  használja is fel. 
Amennyiben hosszabb felhordási időre van szüksége, a keverékhez adjon ADLER Verzögerer 89336 
késleltető adalékot, a pácanyaghoz viszonyítva max. 50%-ig terjedő mennyiségben. Több késleltetőt ne 
adjon hozzá, mert tapadási problémát okozhat.  
 
Az ADLER Aqua-Wischbeize pácot feldolgozás előtt és közben gondosan keverje fel. Egyenletes, telített 
felhordásához használjon puha pác-szivacsot. Az anyag szórással is felhordható (sűrített levegős szórás, 
fúvókaméret 1,5 1 1,8 mm, szórónyomás 2,0 - 2,5 bar). A pác felvitelére alkalmas airless ill. airmix készülék 
is kis nyomáson (fúvókaméret 0,18 - 0,23 mm, nyomás 30 - 50 bar). A fölösleget egy nem foszló páctörlő 
papírral (Ballen) a faanyag szála mentén hosszanti irányban azonnal le kell törölni. 
 
Száradási idő 
 
A megfelelő száradási idő 20 °C szobahőmérsékleten kb. 12 óra, legjobb, ha éjszaka szárítjuk. Vízzel 
hígítható falakkal a felület már 5 óra száradást követően is átlakkozható. Oldószer tartalmú  lakk használata 
esetén a 12 óra száradási időt be kell tartani.  
 
Lakkozás előtt okvetlenül végezzen próbapácolást és próbalakkozást az eredeti faanyag mintadarabján, 
hogy meg tudjon győződni a végső színárnyalatról és efektről. Adott megrendeléshez a pácanyagot 
ugyanabból a gyártási tételből használja.   
 



 
 
 
 
Folytatás ADLER Aqua-Wischbeize 12081 ff
  

 

Vegye figyelembe a megfelelő „Biztonsági adatlapot”! 

További útmutatások 
 

Hígítás vízzel 
Késleltető adalék ADLER Verzögerer 89336 
Tárolási idő Eredeti csomagolásban, fagymentes 

helyen 1 év 
 
 
Csomagolás 
 
900 ml, 4 l 
 
Kiadósság 
 
Rétegenként 10 m²/l, a mennyiség a munkadarab alakjától függően változhat. 
 
Színárnyalatok 
 

Kirsche (cseresznye) 12081 
Nuss hell (mogyoró, világos) 12082 
Nuss Rot (mogyoró, vörös) 12083 
Nuss Antik (mogyoró, antik) 12084 

 
 
Színező paszták 
 

Farbpaste Gelb (sárga) 89145 
Farbpaste Rot (vörös) 89146 
Farbpaste Schwarz (fekete) 89147 

 
A páchoz legfeljebb 20% színező paszta adható! 
 
 


