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ADLER Aqualux-Grund 29003 
 

          
 

Popis 

Vodouředitelný základní lak na dřevo na bázi UV zesíťovatelných akrylátových kopolymerzitátů; velmi 
dobrá brousitelnost, vynikající zdůraznění struktury dřeva, dobrá přilnavost ke svislým plochám a dobrá 
plnivost. 
 

Oblasti použití 

V kombinaci s ADLER Aqualux-Finish nebo ADLER Aqualux MSL pro průmyslové sériové lakování všech 
silně namáhaných nábytkových povrchů včetně kuchyňských a sanitárních oblastí, pokud je žádoucí velmi 
silné zdůraznění struktury  dřeva. Pro nesnadno hořlavé, příp. nesnadno vznětlivé kompozice. 
 

Zpracování 

ADLER Aqualux-Grund neu 29003 se používá jako dobře brousitelný základní nátěr silně zdůrazňující 
strukturu dřeva pro ADLER Aqualux-Finish nebo ADLER Aqualux MSL. 
 

Dodávaná viskozita cca 50 s podle DIN 53211 (4-mm-Becher, 20 °C) 
Viskozita zpracování Stříkání metodou airless/airmix (tryska 0,23-0,33 mm, 100 - 120 bar/1-2 bar)  

Stříkání vzduchovou pistolí (tryska 1,8-mm, 3 - 4 bar) 
50 s – neředěně 

Nanášené množství 100 - 140 g/m² na vrstvu  

Podmínky schnutí Odpařování vody 
35 - 45 min v pásové paletové sušičce (maximální teplota 50 °C) nebo  
15 - 20 min v ploché kanálové sušičce (maximální teplota 
50 °C, rychlost vzduchu cca 2 m/s) 
UV tvrdnutí  
Předsunutí 2 - 3 m/min/vysokovýkonný UV zářič 80 - 100 W/cm 
 
Výše uvedenou dobu schnutí je nutno považovat za orientační 
hodnotu a je nutno ji přizpůsobit příslušnému typu sušičky a 
používaným formám opracovávaných částí.  

Minimální teplota při práci Nutno dodržet teplotu laku, objektu a okolí minimálně +15 C. 

Mezibrus zrnitost 280 – 320 

 
ADLER Aqualux-Grund neu 29003 se vyznačuje dobrou transparentností a velmi dobrým zvýrazněním 
struktury dřevěného podkladu. Jestliže je na tmavých dřevech požadováno ještě silnější zdůraznění 
struktury dřeva, mělo by být před lakováním provedeno moření.  
 
Dub jako dřevina obsahuje ve vodě rozpustné impregnační látky, které se aktivují lakováním 
vodouředitelnými laky. Použitím přípravku ADLER Aqualux-Grund neu 29003 je možno zabránit vzniklému, 
zčásti výraznému zabarvení (zelenavý odstín). Na modřín doporučujeme použít přípravek ADLER PUR-
Primer 25291. 

 



 
 
 
 
 
 

Pokračování ADLER Aqualux-Grund 29003 
 

 
 
Ve věci mořidel na dřevo použitelných pod vodouředitelnými UV laky vám ochotně poradí naše vývojové  
oddělení. 
 
Dodržujte naše „Pracovní směrnice pro vodouředitelné laky na dřevo“ a také náš bezpečnostní list. 
 

Další pokyny 

Ředidlo  Voda 

Trvanlivost 6 měsíců – chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením 

 
 

Forma dodání 

ADLER Aqualux-Grund neu bezbarvý 29003 
 
 

Velikost balení 

25 kg, 120 kg 
 

 


