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Aquawood Softfeel 59101 
 

         

 

 

Popis produktu Vodou ředitelný, hluboce matný jednosložkový polyuretanový 
bezbarvý lak s dobrou odolností vůči poškrábání, 
stohovatelností, odolností vůči chemikáliím a vynikající 
odolností vůči žloutnutí 

Speciální vlastnosti Povrch je sametově hebký na dotek, srovnatelný s jemně 
broušenými jehličnatými dřevinami (speciální efekt Softfeel). 
Vysoká transparentnost i přes hluboký stupeň matu. 
 

Oblasti použití Bezbarvý stříkací vrchní lak pro krycí a lazurové povrchové 
úpravy dřevohliníkových oken a dřevohliníkových vchodových 

dveří. Není vhodný pro použití v exteriéru.  

Způsob nanášení Dodává se v konzistenci pro stříkání (Airless, Airmix),  
80 – 100 bar, přídavný vzduch: cca 1,5 bar 

Pro stříkání stlačeným vzduchem přiřeďte cca 10 % vody 
(tryska: 1,8 nebo 2,0 mm) 

 

Skladby povrchové úpravy 

 

Lazurová PÚ - jehličnaté a listnaté dřevo 
 

Aquawood Softfeel 59101 je určen pro použití jako vrchní lak 
pro všechny standardní silnovrstvé lazury Aquawood DSL. 
U jehličnatých dřevin tím odpadá nutnost aplikace mezivrstvy 
Aquawood Intermedio Tauchfertig 53663. 
Plochy s aplikovanou silnovrstvou lazurou Aquawood DSL (ve 
standardní kvalitě) se po době schnutí nejméně 12 hodin při 
pokojové teplotě a nejdéle po 3 dnech přelakují bez 
mezibroušení produktem Aquawood Softfeel 59101 (tloušťka 
mokré vrstvy: 125 – 150 µm). Neaplikujte film v silnější vrstvě, 
aby byla zachována transparentnost. 
Lazurové plochy s obzvláště výrazným efektem přírodního 
dřeva zůstanou zachovány, pokud se jako základní nátěr pro 
Aquawood Softeel použije místo produktu Aquawood DSL 
produkt Aquawood Intermedio Spritzfertig Bezbarvý 53730 
o tloušťce mokré vrstvy 100 – 125 µm. 
 

 Krycí PÚ - jehličnaté a listnaté dřevo 
 

Aquawood Softfeel 59101 je určen pro použití jako vrchní lak 
na povrchovou úpravu krycím lakem ADLER Acryl-Spritzlack 
43207 a násl.. 
Plochy s aplikovanou povrchovou úpravou ADLER Acryl-
Spritzlack 43207 a násl. se po době schnutí nejméně 12 hodin 
při pokojové teplotě a nejdéle po 3 dnech přelakují bez 



 
 
 
 
 
 

Fortsetzung Aquawood Softfeel  59101 
 

 
mezibroušení produktem Aquawood Softfeel 59101 (tloušťka 
mokré vrstvy: 125 – 150 µm). Neaplikujte film v silnější vrstvě, 
aby byla zachována transparentnost. 
 
Pokud je doba schnutí laku ADLER Acryl-Spritzlack 43207 a 
násl. nebo Aquawood DSL (standardní kvalita) delší než 
3 dny, je nutné lakovaný povrch pro zlepšení přilnavosti otřít 
odmašťovačem ADLER Entfetter 80394 a pak očistit čistou 
vodou. 
 

Ředění Vodou, produkt se dodává v konzistenci pro aplikaci 
technologií Airless 
 

Doba schnutí 
(pokojová teplota 20 °C) 

na nátěr se nelepí prach po cca 30 minutách 
nelepivý po cca 3 hodinách 
proschnutý po cca 12 hodinách 
konečná stohovatelnost  po cca 24 hodinách 
 
Uvedené hodnoty jsou orientační. Doba schnutí závisí na 
druhu dřeva, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a 
relativní vlhkosti vzduchu. 
 
Je třeba mít na zřeteli, že konečné přilnavosti produktu 
Aquawood Softfeel je dosaženo teprve po cca 7 dnech schnutí 
Krycí lepicí pásky, přelakované produktem se musí opatrně 
stáhnout ještě za mokra 
 

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 Rote Krähe 95125. 
 

Stupeň lesku Hluboce matný  

  

Vydatnost (na jednu vrstvu) Spotřeba při stříkání Airless: cca 130 - 200 g/m
2 

 

Velikosti balení 5 kg, 25 kg 
 

Skladování V chladnu, avšak chraňte před mrazem 
 

Skladovatelnost 1 rok v originálním uzavřeném obalu 
 

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. 

 


