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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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AQUAWOOD-MS-Color Spritzeinstellung 43902 ff 

           
 

Popis výrobku Vodou riediteľný pigmentový lak na drevo na báze 

akrylátových a alkydových živicových disperzií s veľmi 

dobrou odolnosťou voči poveternostným vplyvom 

a rovnomerným odbúravaním laku vplyvom počasia. 

Vysoká priepustnosť vodných pár a jednoduchá renovácia. 

Stredná hrúbka filmu v suchom stave podľa úpravy 40 - 

60 μm. Bez biocídov. 

 

Oblasť použitia Rozmerovo stabilné drevené stavebné prvky ako sú 

drevené okná a dvere a tiež drevené prvky s čiastočnou 

rozmerovou stabilitou ako napr. záhradný nábytok, 

balkóny a fasádne obklady.  

 

Spôsob nanášania striekanie (bez vzduchu (Airless), so vzduchom (Airmix)). 

 

Úprava podkladu Výbrus zrnitosťou 120 - 180 

 

Postup náteru pre drevené  1 x Aquawood TIG Spezial 51055 

prvky s čiastočnou 4 hodiny sušenie  

rozmerovou stabilitou medzibrúsenie zrnitosťou 280 

(okrem jaseňa a duba)  1 x Aquawood-MS Color 43902 ff 

 hrúbka mokrého filmu 150 μm 

 

 Pri tomto postupe sa dosiahne suchá vrstva filmu cca 

40 μm. 

 

Postup náteru pre rozmerovo 1 x Aquawood TIG Spezial 51055 

stabilné drevené stav. prvky:  4 hodiny sušenie 

(okrem jaseňa a duba) 1 x Aquawood-Intermedio 53663namáčaním alebo 

polievaním (pozri technický list) 

 sušenie minimálne 2 hodiny 

 brúsenie zrnitosťou 220 - 240 

 1 x Aquawood-MS Color 43902 ff 

 hrúbka mokrého filmu 150 μm 

 

 Pri tomto postupe sa dosiahne suchá vrstva filmu cca 

60 μm. 

 

 Podľa ÖNORM B3803 je pri krycích pigmentovaných 

vodou riediteľných lazúrach povolená hrúbka suchej 
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vrstvy filmu menej ako 100 μm iba v prípade, ak je toto 

preukázateľne odsúhlasené výrobcom laku a ak je 

zákazník upozornený na kratšie intervaly nutné pre 

údržbu. 

 

Postup náteru pre jaseň a dub Pri listnatých drevinách s vysokým obsahom vodou 

rozpustných extraktívnych látok a pri ihličnatých 

drevinách s vysokým obsahom živice ako smrekovec 

a borovica je nutné použiť ako izolačnú medzivrstvu 

ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 (pozri technický list). Náter 

so zníženou hrúbkou filmu preto nie je možný.  

 

Ošetrujúci a renovačný náter Výrobkom ADLER Pullex Aqua-Color 53331 (pozri 

technický list) 

  Diely vystavené silným poveternostným vplyvom pretrieť 

raz za 3 až 4 roky. 

 

Riedenie Vodou podľa potreby. Výrobok je pripravený na 

striekanie. 

 

Čas sušenia Prach sa nelepí  po cca 30 minútach 

(pri teplote miestnosti 20°C) Nelepivý povrch po cca   3 hodinách 

  Úplne suchý povrch po cca 12 hodinách 

 

Teplota spracovania a objektu Nesmie klesnúť pod 10°C. 

  Vysoká vlhkosť vzduchu a / alebo nízka teplota čas 

sušenia badateľne predĺžia. Zabráňte priamemu slnečnému 

svetlu (príliš rýchle schnutie). 

 

Pracovné náradie Ihneď po použití očistiť vodou. Zaschnuté zvyšky farieb 

odstrániť pomocou ADLER Aqua-Cleaner 80008 alebo 

ADLER Abbeizer 95125 . 

 

Spotreba Pri striekaní Airless: 

 cca 250 g/m
2
 alebo 75 - 100 g/m okenného profilu

 

 

Balenie 5 kg, 25 kg  

 

Skladovanie V chlade, ale nie v mraze. 

 

Trvanlivosť minimálne1 rok v originálne zatvorených baleniach. 

 

Farebné odtiene Farebné odtiene podľa stupnice RAL alebo NCS tak ako 

pri ADLER Acryl-Spritzlack 43207 ff. 

 

Osobitné upozornenia Dodržiavajte pracovné smernice pre povrchovú úpravu 

drevených okien striekaním. 

Technické bezpečnostné údaje Rešpektujte Kartu bezpečnostných údajov!  


