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Aquawood MS-Spritzlasur                            53205 a násl. 
 

 
 

   

 

 
      

Popis výrobku Vodou ředitelná lazura na dřevo na bázi akrylátových a 
polyuretanových  disperzí (modifikovaných olejem) s velmi dobrou 
odolností proti povětrnostním vlivům a  
stejnoměrným odbouráváním laku při zvětrávání. Renovace je velmi 
jednoduchá. Tloušťka suché vrstvy činí 30 – 50  µm, dle množství 
nátěru. 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: 
1 x Aquawood TIG E 57701 a násl. farbig (barevný)  nebo 
1 x Aquawood TIG U 57601 a násl. farbig (barevný)  nebo 
1 x Pullex Aqua-Imprägniergrund 51320 a násl. 
4 hodiny schnutí 
mezibroušení zrnitostí 280 
1 x Aquawood MS-Spritzlasur 53205 a násl. 
Tloušťka mokré vrstvy 150 µm 
 
Při tomto postupu se dosáhne tloušťky suché vrstvy zhruba 30 µm 
 

Postup nátěru  rozměrově stálé stavební dřevěné díly: 
1 x Aquawood TIG E 57701 a násl. farbig (barevný) nebo 
Aquawood TIG U 57601 a násl. farbig (barevný)   
4 hodiny schnutí 
1 x Aquawood Intermedio 53663 máčením nebo poléváním (viz 
technický list) 
doba schnutí: 2 hodiny 
mezibroušení zrnitostí 220 - 240 
1 x Aquawood MS-Spritzlasur 53205 a násl. farbig 
Tloušťka mokré vrstvy 150 µm 
 
Při tomto pracovním postupu se dosáhne tloušťky suché vrstvy 
zhruba 50 µm. 
 
Podle ÖNORM B3803 je povolena tloušťka vrstvy méně než 80 µm 
u pigmentových vodouředitelných lazur jen tehdy, je-li to 
prokazatelně odsouhlaseno výrobcem laku a je-li zákazník 
prokazatelně upozorněn na kratší intervaly nutné pro údržbu.  

 



 
 
 
Pokračování              Aquawood MS-Spritzlasur  53205 a násl.
   

Volba barevného odstínu Konečný barevný odstín je v zásadě výsledkem vlastní 
barvy dřeva, barevného odstínu impregnace a barevného 
odstínu krycí lazury (srovnej vzorkovnici okenních nátěrů 
střední a tmavé barevné odstíny). 
 
Doporučujeme zhotovení vzorku na originálním dřevě se 
zvolenou strukturou nátěrů! 
 

Ošetřující a renovační nátěr  Výrobkem Pullex Aqua-Plus 53101 a násl. (viz technický 
list). 
Díly silně vystavené povětrnostním vlivům přetřít jednou za 2 
až 3 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 Min. 1 rok v originálně uzavřených nádobách 
 

Barevné odstíny Vzorkovnice okenních nátěrů generace 3 
 

Bezpečnostně technické údaje Prosím respektujte bezpečnostní list! 
 

Zvláštní upozornění Prosím respektujete pracovní směrnice pro stříkání 
dřevěných oken! 
 

 


