
 

    Prosím obráťte 

10-10 ( nahrádza 03-10) ZKL 5131  Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza 

 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk 
 

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-Softfeel 59101 

         

 

  

  

        

Popis produktu Vodouriediteľný  hlbokomatný jednokomponentný polyuretánový priehľadný 

lak s dobrou odolnosťou voči poškriabaniu, chemikáliám a vynikajúcou 

odolnosťou voči žltnutiu. Nevykazuje lepivosť. 

Zvláštne vlastnosti Na dotyk zamatový povrch porovnateľný s jemne vybrúseným ihličnatým 

drevom ( špeciálny SoftFeel-efekt). Napriek hlbokému matu je vysoko 

transparentný. 

 

Oblasť použitia Bezfarebný striekací lak pre krycie aj lazúrovacie odtiene pre drevohliníkové 

okná a dvere. Nie je vhodný pre vonkajšie použitie. 

 

Spôsob aplikácie Striekaním (Airless, Airmix) ,80 – 100 barov, neriediť 

prídavný vzduch  cca. 1,5 baru 

Nízkotlakovou pištoľou- zriediť s cca.10 % vody ( tryska 1,8 alebo 2 mm). 

Nanášanie Lazúrované odtiene na ihličnatých a listnatých drevinách 

 

Aquawood-SoftFeel  59101 je vrchný lak pre všetky štandartné Aquawood 

DSL. U ihličnatých drevín tým odpadá nutnosť medzivrstvy s  Aquawood-

Intermedio tauchfertig 53663. Povrchy nalakované s Aquawood  DSL 

(štandartnej kvality) môžu byť po sušení pri izbovej teplote v rozmedzí 12 hod 

– 3 dni nalakované s Aquawood-SoftFeel  a to bez medzibrúsenia. (hrúbka 

mokrej vrstvy: 125-150µm).  Väčším hrúbkam sa treba vyvarovať, aby bola  

zachovaná transparentnosť. 

Obzvlášť prirodzene pôsobiace plochy sa dosiahnu, ak sa ako základ pre 

Aquawood Softfeel použije  miesto Aquawood DSL Aquawood Intermedio 

Spritzferig Farblos 53730 (bezfarebný) s hrúbkou  mokrého filmu 100-125 µm 

 

Krycie odtiene na ihličnatých a listnatých drevinách 

 

Aquawood-SoftFeel 59101  je prestriekávacím lakom pre ADLER Acryl-

Spritzlack 43207 ff. 

Povrchy nalakované s Aquawood Acryl-Spritzlack  43207 ff môžu byť po 

sušení pri izbovej teplote v rozmedzí  min.12 hod –  max.3 dni nalakované s 

Aquawood Softgf eel 59101 a to bez medzibrúsenia. (hrúbka mokrej vrstvy: 

125-150µm). Väčším hrúbkam sa treba vyvarovať, aby bola  zachovaná 

transparentnosť. 

  

Ak by bola doba schnutia ADLER Acryl-Spritzlack-u  43207 ff  alebo 

Aquawood DSL (štandarná kvalita)  dlhšia  ako 3 dni a aby napriek tomu bola 

zabezpečená dobrá priľnavosť, musia byť povrchy odmastené s ADLER 

Entfetter 80394 (odmasťovačom) a  umyté čistou vodou. 

 

Riedenie Vodou.  Pre lakovanie s Airless zariadením je lak pripravený  na priame 

použitie. 
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Pokračovanie  
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Doba schnutia 

 (izbová teplota 20 °C) 

 

Prach sa nelepí     po asi 30 minutách 

Nelepivý povrch     po asi  3 hodinách 

Preschnutý       po asi 12 hodinách 

Úplná nelepivosť    po asi 24 hodinách 

 

Uvedené čísla sú orientačné. Schnutie závisí od druhu dreviny, hrúbky vrstvy, 

teploty, vetrania a relatívnej vzdušnej vlhkosti. 

 

Treba mať na zreteli, že  konečná priľnavosť Aquawoos Softfeel je až po cca 7 

dňoch schnutia. Krycie pásky prelakované s Aquawood Softfeel musia byť 

ešte za mokra opatrne stiahnuté. 

 

Teplota spracovania a objektová teplota najmenej + 10 °C 

Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízke teploty predlžujú čas sušenia. Zabrániť 

priamemu slnečnému žiareniu (príliš rýchle vysušenie). 

 

Pracovné náradie Ihneď po použití umyť vodou. Zbytky  zaschnutej farby odstránite s ADLER 

Aqua-Cleaner  80080 alebo s ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.. 

 

Stupeň lesku Hlboký mat 

 

Výdatnosť (na jeden náter) Spotreba pri striekaní systémom Airless: asi 130 - 200 g/m
2 

 

Balenie 5 kg, 25 kg 

 

Skladovanie v chlade, chrániť pred mrazom 

 

Trvanlivosť 

 

1 rok v originálne uzavretých obaloch 

 

Osobitné upozornenia Dodržiavajte  pracovné smernice pre  striekanie drevených okien  ako aj 

normy a smernice pre výrobu drevených okien! 

 

Techn. bezpečnostné údaje Prosíme rešpektujte Kartu bezpečnostných údajov ! 

 


