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Aquawood Protor-Base 43732 a násl. 
 

                        
        

 

Popis produktu 

 

 

 

 

 

Vodou ředitelný bezbarvý, příp. bílý základní nátěr/mezivrstva 
pro systém povrchové úpravy vchodových dveří Aquawood-
Protor. 

Aquawood Protor-Base 43732 a násl. je určen jako 

základní lak pro použití pod produkt Aquawood Protor-

Finish 43731 a násl. 

Speciální vlastnosti 

 

 

 

Zpracovává se jako dvousložkový. 

Složka tvrdidla: alifatický polyizokyanát s obzvláště snadnou 
zapracovatelností. 

Oblasti použití Kvalitní vchodové dveře; lazurové a krycí barevné odstíny 

Způsob nanášení Stříkání (Airless, Airmix) v dodávané konzistenci, 80 – 100 bar, 
Přídavný vzduch: cca 1,5 bar, tlaková pohárková pistole (tryska 
1,8-2,2 mm, 3-4 bar) v dodávané konzistenci 

Příprava Broušení dřeva zrnitostí 150 
 

Impregnace 

 

Impregnace a barevné řešení podle podkladu a požadovaného 
efektu: 

 
Krycí PÚ - jehličnaté dřevo: 
 
1x tence nastříkejte produktem Aquawood TIG Bílý 51253. 

Pozor: Je nutná ochranná maska s filtrem s aktivním uhlím 
A2/P3. 
 
Před provedením základního nátěru produktem Aquawood 
Protor Base Bílý 43736 je doba schnutí nejméně 4 hodiny. 

 Lazurová PÚ - jehličnaté dřevo: 
 
1x tence nastříkejte produktem Aquawood TIG E barevným 
57701 a násl. nebo alternativně produktem Pullex Aqua-
Imprägnierung W30 51373 tónovaným. 

Pozor: Je nutná ochranná maska s filtrem s aktivním uhlím 
A2/P3 
 
Před provedením základního nátěru produktem Aquawood 
Protor-Base Bezbarvý 43732 je doba schnutí nejméně 4 hodiny. 
 



Fortsetzung Aquawood Protor-Base 43732 a násl. 
 

 

 

 

Krycí PÚ - listnaté dřevo: 
 
Je možný základní nátěr bez předchozí impregnace přímo 
produktem Aquawood Protor-Base Bílý 43736. 
 

Lazurová PÚ - listnaté dřevo: 
 
1x vydatně nastříkejte stříkacím mořidlem ADLER Spritzbeize 
11001 a násl. (výjimka: stříkací mořidlo bílé Spritzbeize Weiß 
10901) (viz technický list), před provedením základního nátěru 
produktem Aquawood Protor-Base Bezbarvý 43732 schnutí 
nejméně 1 hodinu 
 

Hloubkový základní nátěr / ochrana proti vodě / přilnavost 

MDF: 
 
Doporučujeme zásadně používat desky MDF dobré kvality, 
odolné proti vlhkosti, typu V100. Dále je třeba nejprve provést 
dodatečný základní nátěr dvousložkovým epoxidovým 
základním nátěrem na bázi rozpouštědel ADLER 2K-Epoxi-
Grund Bílý 68316: frézovaná místa a hrany nejprve natřete 
neředěným produktem a nechejte uschnout přes noc. 
Vyhlazovací brus zrnitostí 240. Celou plochu vydatně 
přestříkejte. Ředění pro stříkání - cca 25 % ředidla na 
epoxidové hmoty pro aplikaci stříkáním ADLER Epoxi-
Spritzverdünnung 80364. Schnutí přes noc. Vyhlazovací brus 
zrnitostí 240. Další skladba povrchové úpravy 2x Aquawood 
Protor-Base Bílý 43736 a 1x Aquawood Protor-Finish. 
 

Lazurová PÚ dýh ušlechtilého dřeva, krycí PÚ plastových 

polotovarů: 
 
Doporučené skladby povrchové úpravy po předchozí pozitivní 
zkoušce originálního podkladu 
 

Základní nátěr 

 

2 x Aquawood Protor-Base 43732 a násl. v příslušném 
barevném odstínu (viz impregnaci), nanášený stříkáním, o 
tloušťce mokré vrstvy 125 - 150 µm se schnutím mezi 
jednotlivými vrstvami nejméně 5 hodin, vyhlazovací brus 
zrnitostí 240. 

 

Vrchní lakování 

 

Po schnutí nejméně 12 hodin, nejdéle však 3 dny, se po mírném 
přebroušení zrnitostí 240 provede 1x vrchní lakování produktem 
Aquawood Protor-Finish 43731 (viz technický list). 
 

Lazurové skladby - dřevo: 
 
Aquawood-Protor Finish W40 nebo W45 tónovaný (tloušťka 
mokré vrstvy: 250 µm) 
 

Krycí skladby -  dřevo: 
 
Aquawood Protor-Finish W10 nebo W30 tónovaný (tloušťka 
mokré vrstvy: 250 µm) 
 

Poměr míchání  100  hmot. nebo obj. dílů Aquawood Protor-Base 43732 
 7 hmot. nebo obj. dílů tvrdidla ADLER Aqua-PUR-Härter 

82220 



Fortsetzung Aquawood Protor-Base 43732 a násl. 
 

 

 

 
 
 

Tvrdidlo ADLER Aqua-PUR-Härter pečlivě zapracujte za 

stálého míchání do lakové složky. 
Pro zlepšené odpěnění doporučujeme před zpracováním vyčkat 
cca 10 min. 
 

Doba zpracovatelnosti cca 6 hodin 
 

Ředění Vodou, produkt se dodává v konzistenci pro nanášení Airless. 
 

Doba schnutí 
(pokojová teplota 20 °C) 

Na nátěr se nelepí prach po cca 30 minutách 
Nelepivý po cca 5 hodinách 
Proschnutý po cca 12 hodinách 
 

Teplota při zpracování 

a teplota předmětu 

Ne nižší než + 10 °C 
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota prodlužují dobu 
schnutí. Chraňte před přímým slunečním zářením (příliš rychlé 
zasychání). 
 

Pracovní nástroje Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou. Zaschnuté 
zbytky barvy odstraňte produktem ADLER Aqua-Cleaner 80080 
nebo prostředkem na odstraňování starých nátěrů ADLER 
Abbeizer 95125. 
 

Vydatnost (na jednu vrstvu) 

 

Spotřeba při stříkání Airless: cca 130 - 180 g/m
2 

 

Velikosti balení 

 

2,2 kg, 8 kg 
 

Skladování 

 

V chladnu, avšak chraňte před mrazem 
 

Skladovatelnost  

 

Barevné odstíny 

 

1 rok v originálním uzavřeném obalu 
 

 
Bezbarvý 43732, Bílý 43736 
 

Zvláštní pokyny Dodržujte směrnice pro povrchovou úpravu dřevěných oken 
stříkáním včetně norem a směrnic pro výrobu oken. 
 

Bezpečnostně technické 

údaje 

Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu k produktu Aquawood 
Protor-Base 43732 a násl. a k tvrdidlu ADLER Aqua-PUR-
Härter 82220. 
 

 


