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Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami 
zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto 
produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných 
tonů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.   

 

Aquawood MS-Color na stříkání                 43902 a násl. 
 
 

           
 

Popis výrobku Vodou ředitelný pigmentový lak na bázi akrylátových a alkydových 
pryskyřic s velmi dobrou odolností proti povětrnostním vlivům a  
stejnoměrným odbouráváním laku při zvětrávání. Vysoká prodyšnost 
par a jednoduchá renovace. Tloušťka suché vrstvy činí 40 – 60  µm. 
Bez biocidů. 
 

Oblasti použití Rozměrově stálé stavební dřevěné díly jako jsou dřevěná okna a 
dveře a také pro dřevěné díly, které drží rozměry jen dostatečně: 
zahradní nábytek, balkony, fasádní obložení atd. 
 

Způsob nanášení 
 

Stříkání (airless, airmix) 
 

Úprava podkladu 
 

Výbrus zrnitostí 120 - 180 

Postup nátěru  dřevěné díly, které drží rozměry jen dostatečně (kromě jasanu a 
dubu): 
1 x Aquawood TIG Spezial 51055 a násl. 
4 hodiny schnutí 
broušení zrnitostí 280 
1 x Aquawood MS-Color 43902 a násl. 
Tloušťka mokré vrstvy 150 µm 
 
Při tomto postupu se dosáhne tloušťky suché vrstvy zhruba 40 µm. 
 

Postup nátěru  rozměrově stálé stavební dřevěné díly (kromě jasanu a dubu): 
1 x Aquawood TIG Spezial 51055 a násl. 
4 hodiny schnutí 
1 x Aquawood Intermedio máčením nebo poléváním 53663 (viz 
technický list) 
doba schnutí: 2 hodiny 
broušení zrnitostí 220 - 240 
1 x Aquawood MS-Color 43902 a násl. 
Tloušťka mokré vrstvy 150 µm 
 
Při tomto pracovním postupu se dosáhne tloušťky suché vrstvy 
zhruba 60 µm. 
 
Podle ÖNORM B3803 je povolena tloušťka vrstvy méně než 100 µm 
u krycích pigmentových vodouředitelných lazur jen tehdy, je-li to 
prokazatelně odsouhlaseno výrobce laku a je-li zákazník 
prokazatelně upozorněn na kratší intervaly nutné pro údržbu. 
 

 
 



 
 
 
Pokračování                          Aquawood-MS-Color na stříkání  43902 a násl. 

 

Postup nátěru  jasan a dub: 
U druhů dřeva listnáčů, které obsahují velké množství třísloviny a 
druhů dřeva jehličnanů bohatých na pryskyřici jako je modřín či 
borovice se musí použít jako izolační mezinátěr ADLER Acryl-
Spritzfüller 41002 (srovnej technický list). Nátěry s redukovanou 
tloušťkou vrstvy proto nejsou možné. 
 

Ošetřující a renovační nátěr  Výrobkem Pullex Aqua-Color 53331 a násl. (viz technický list). 
Díly silně vystavené povětrnostním vlivům přetřít jednou za 3 až 4 
roky. 
 

Ředění Vodou podle potřeby, výrobek je nastavený na sříkání 
 

Doba schnutí  
(při pokojové teplotě 20 °C) 

neulpívá prach        po ca. 30 minutách 
nelepí                      po ca. 3 hodinách 
proschlé                  po ca. 12 hodinách 
 

Teplota zpracování a 
objektu 
 

nesmí klesnout pod + 10 °C 
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují schnutí. 
Zabránit přímému slunečnímu svitu (příliš rychlé zasychání). 
 

Pracovní nástroje Okamžitě po použití vyčistit vodou. Zaschlé zbytky barev odstranit 
výrobkem ADLER Aqua-Cleaner 80080 nebo ADLER Abbeizer Rote 
Krähe 95125. 
 

Vydatnost (na jednu vrstvu) Spotřeba při stříkání airless:  
ca. 250 g/m

2 
popř. 75 - 100 g/lfm okenní profil 

 

Forma dodávky 5 kg, 25 kg  
 

Skladování v chladu, ale ne v mrazu 
 

Skladovatelnost 1 rok v originálně uzavřených nádobách 
 

Barevné odstíny RAL a NCS barevné odstíny jako u ADLER Acryl-Spritzlack 43207 a 
násl. 
 

Bezpečnostně technické 
údaje 
 

Respektovat bezpečnostní list! 
 

Zvláštní upozornění Respektovat pracovní směrnice pro stříkání dřevěných oken! 
 

 
 


