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Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego 
też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą 
swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 

Aquawood MS-Tauchlasur 
Lazura do zanurzania o średniej grubości warstwy 

53230++ 

 

           
           

 

Opis produktu 
 

Wodorozcieńczalna lazura do drewna dla przemysłu i rzemiosła 
na bazie dyspersji poliuretanowej modyfikowanej akrylanami 
i olejami o bardzo dobrej odporności na działanie czynników 
atmosferycznych i równomiernej degradacji przy wystawieniu na 
działanie czynników atmosferycznych. Bardzo łatwa renowacja. 
Tworzy warstwy w stanie suchym o średniej grubości ok. 30 µm.  

Szczególnie równomierny obraz bejcy na drewnie miękkim 
o różnej wsiąkliwości. Unikanie szarych i czarnych plam dzięki 
impregnowaniu. 

Szczególne właściwości Powłoka jest chroniona przed sinizną i grzybami pleśniowymi 
prze dodatek czynnej substancji biobójczej. 

Środek czynny 

0,3% IPBC (butylokarbaminian 3-jodopropynylu) 

Bardzo dobra rozlewność przy nanoszeniu przez zanurzanie 
i polewanie wielostrumieniowe. 

Zastosowanie Elementy drewniane utrzymujące wymiary i częściowo 
utrzymujące wymiary, jak boazerie, balkony i płyty fasadowe. 

Metoda nanoszenia Zanurzanie, polewanie wielostrumieniowe 

Przygotowanie podłoża Szlif drewna papierem nr 120 do 180 
 

Budowa pokrycia 1 × impregnat Aquawood TIG E 57701++ barwny lub Aquawood 
TIG U 57601++ barwny lub 
1 × Pullex Aqua-Imprägnierung W30 barwny (gdy dodatkowo 
potrzebna jest ochrona przed owadami) 
4 godz. schnięcia 
Szlif międzyoperacyjny papierem nr 280 
1 × lazura średniowarstwowa Aquawood MS-Tauchlasur barwna 
53230++ 
Schnięcie ok. 3 godz.  
1 × lazura średniowarstwowa Aquawood MS-Tauchlasur barwna 
53230++ 

W przypadku rozcieńczenia musi się wykonać dodatkowe 
zanurzenie (grubość warstwy) 

Wybór odcienia barwy Końcowy odcień barwy zależy w zasadzie od własnego 
zabarwienia drewna, odcienia impregnatu i w mniejszym stopniu 
od odcienia jasno zabarwionej lazury MS-Tauchlasur. 

Zaleca się wykonanie wzorca podanego wyżej pokrycia na 
oryginalnym drewnie.  



 Aquawood MS-Tauchlasur 53230++ 

 

Pielęgnacja i renowacja Pullex Aqua-Plus 53101++ (patrz Karta Techniczna) 

Rozcieńczalnik Woda w razie potrzeby. Produkt jest gotowy do zanurzania lub 
polewania wielostrumieniowego. W przypadku większych 
elementów można dodawać do 20% wody. Lepkość do 
nanoszenia przez zanurzanie lub polewanie wielostrumieniowe 
12 – 14 s wg DIN 53211 (kubek 4 mm, 20°C) 

Czas schnięcia 
(Temperatura pomieszczenia 20 °C) 

Pyłosuchy po ok. 30 min. 
Nielepki po ok. 3 godz. 
W pełni wyschnięty  po ok. 12 godz. 

Temperatura przerabiania 
i przedmiotu 

Nie poniżej + 10 °C 

Wysoka wilgotność powietrza i / lub niska temperatura wydłużają 
czas suszenia. Unikać wystawiania na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego (zbyt szybkie wstępne 
wysychanie). 

Narzędzia pracy Po użyciu oczyścić wodą.  

Przyschnięte resztki farby usunąć środkiem ADLER Aqua-
Cleaner 80080 
lub  
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125. 

Wydajność Ok. 10 m2 na litr i naniesienie; odpowiada to ilości ok. 100 g/m2 
na naniesienie. 

Postać dostarczana 25 kg 

Przechowywanie W miejscu chłodnym, ale zabezpieczony przed zamarznięciem 

Trwałość Przynajmniej 1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach 

Odcienie barwy Toskana 53230, inne odcienie na żądanie 

Dane BHP Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Karcie Charakterystyki 

 


