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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: technical-support@adler-lacke.com 

Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl 
 
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 TG WF 5419  
 
Wodny grunt do drewna do okien drewnianych i drzwi zewnętrznych dla przemysłu i rzemiosła. 
Dopasowany systemowo do 3-warstwowego pokrycia z Aquawood Intermedio wzgl. Aquawood Intermedio 
HighRes i Aquawood DSL Q10 M wzgl. Aquawood DSL HighRes. 
 

OPIS PRODUKTU 

Informacje ogólne 
 

Wodny grunt do drewna ze szczególnie niską zawartością LZO. 
Szczególnie dobre pokrycie na kantówkach z drewna miękkiego. 
Bardzo dobra rozlewność na twardych i miękkich gatunkach 
drewna. Produkt zawiera skuteczny środek chroniący przed 
działaniem światła do pochłaniania promieniowania UV i stabilizacji 
składnika drewna – ligniny. 
 
Nie zawiera biocydu do ochrony przed sinizną i grzybami 
niszczącymi drewno. Szczególnie nadaję się do pokryć, przy 
których zrezygnowano z zapobiegawczej chemicznej ochrony 
drewna. 
 
Dla gatunków drewna z klasą trwałości gorszą niż 2 (Austria) lub 3 
(Niemcy)  w przypadku użycia produktu nie ma gwarancji  w związku 
z możliwym atakiem  sinizny lub grzybów. 

Szczególne właściwości 
Normy na metody badań 
 

  

 

 Nie zawiera żadnych substancji czynnych chemicznej ochrony 
drewna i powłoki lakierniczej. 

 Spełnia kryteria przetargów na budowę ekologiczną „Baubook 
Ökologisch ausschreiben” 

 Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu 
wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie 
szkodliwych substancji lotnych: A+ 

Zastosowania 

   

 Drewniane elementy budowlane utrzymujące wymiary i 
częściowo je utrzymujące w zastosowaniach na zewnątrz,  jak 
np. okna drewniane, drzwi zewnętrzne, okiennice, balkony, 
bramy, ogrody zimowe, itd. w klasach użytkowania 2 i 3 bez 
kontaktu z ziemią. 

 Do pokryć, przy których zrezygnowano  z zapobiegawczej 
chemicznej ochrony drewna według DIN 68800 lub ÖNORM 
B3802-3 

 Jako alternatywę polecamy:                                                             
Aquawood TG 5435 (ochrona powłoki lakierniczej) lub             
Aquawood TIG HighRes 5432 (ochrona drewna)  

PRZERABIANIE 

Wskazówki dotyczące  
przerabiania 

 

 Proszę zamieszać produkt przed użyciem. 

 Konieczne jest utrzymanie temperatury produktu, przedmiotu 
lakierowanego i pomieszczenia na poziomie przynajmniej +15°C. 
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http://www.adler-lakiery.pl/


 Aquawood TG WF 

 

01-16 (zastępuje08-15)  Strona 2 z 4 
 

 

 
 Optymalne warunki dla przerabiania to temperatura między 15 - 

25°C przy wilgotności względnej 40 - 80%. 

 Produkt bez warstwy nawierzchniowej nie jest odporny na 
działanie warunków atmosferycznych! 

 Przy dłuższym procesie polewania może dojść do redukcji 
wartości PH, co może prowadzić do problemów z rozlewnością. 
Z tego powodu należy kontrolować wartość PH zastosowanych 
już impregnatów i ewentualnie korygować ją do wartości 8,40 – 
8,80 dodając 0,10 – 0,20 % środka Neutralisationsmittel 96149 
(dodatek środka 0,1 % podnosi wartość PH o 0,6 jednostki). 

 W przypadku wzrostu lepkości spowodowanego odparowaniem, 
należy uzupełnić straty dolewając wodę (właściwa wartość 
lepkości 45 – 50 s w kubku 2-mm). Przed pomiarem lepkości 
należy bezwzględnie usunąć pył drzewny. 

 W razie tworzenia się piany we flutownicy zaleca się dodatek 0,1 
– 0,3 % środka Entschäumerlӧsung 90642. 

 Proszę przestrzegać zaleceń podanych w naszych „Wytycznych 
do pracy przy lakierowaniu elementów budowlanych 
utrzymujących wymiar i częściowo utrzymujących wymiar” 
oraz norm i wytycznych budowy okien. 

Techniki nanoszenia 

  
 
 

Metoda  
nanoszenia 

Zanurzanie Polewanie   
  

Lepkość (s) 
kubek 2-mm, 

20°C 
45 - 50 

Wydajność na 
jedno 

naniesienie 
(g/m²) 

 
100 - 120 

 
Uwaga: Nie nanosić produktu metodą natrysku! 
 
Kształt, jakość i wilgotność podłoża wpływają na zużycie/wydajność. 
Dokładną ilość zużywaną można określić tylko w wyniku wcześniej 
przeprowadzanych prób lakierowania. 

Czasy schnięcia 
(w temperaturze pomieszczenia 20°C i 50% 
wilgotności względnej) 

 

Nadający się do nakładania 
następnej warstwy 

po ok. 4 godz. 

Nadający się do nanoszenia 
następnej warstwy po schnięciu 
wymuszonym: 
20 min w strefie odparowania 
50 min faza schnięcia (35 - 40°C) 
20 min faza chłodzenia 

po ok. 90 min. 

 
Podane liczby są tylko orientacyjne. Schnięcie zależy od podłoża, 
grubości warstwy, temperatury, warunków wymiany powietrza i 
względnej jego wilgotności. 
 
Należy unikać wystawiania na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego (zbyt szybkie schnięcie na początku). 

Czyszczenie narzędzi 

   

Natychmiast po użyciu oczyścić wodą. 
 
Przyschnięte resztki farby usunąć środkiem ADLER Aqua-Cleaner 
80080 lub ADLER Abbeizer Rote Kraähe 95125. 



 Aquawood TG WF 

 

01-16 (zastępuje08-15)  Strona 3 z 4 
 

PODŁOŻE 

Rodzaj podłoża Drewno zgodnie z wytycznymi budowy okien 

Właściwości podłoża Podłoże musi być suche, czyste, nośne, wolne od substancji 
znacząco obniżających przyczepność takich, jak tłuszcze, woski, 
silikon, żywica itp. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone czy 
nadaje się pod dany system lakierniczy. 

Wilgotność drewna Elementy utrzymujące wymiary: 13% ± 2% 

WYKONANIE POKRYCIA 

Gruntowanie 1 x Aquawood TG WF 5419 

Międzywarstwa  

 

System lazurujący: 
Aquawood Intermedio 53663 lub 
Aquawood Intermedio HF 53769 lub 
Aquawood Intermedio ISO 53613 
 
wzgl. 

Aquawood Intermedio HighRes MF 59119 lub 
Aquawood Intermedio HighRes HF 59118 lub 
Aquawood Intermedio HighRes ISO 59120++ 
 
System kryjący: 
ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 lub 
ADLER Acryl-Spritzfüller SL 41029 lub 
ADLER Acryl-Spritzfüller HighRes 41028 
 
Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych 
produktów. 

Szlifowanie międzyoperacyjne 

 

Papierem o granulacji 220 - 240 

Lakierowanie nawierzchniowe System lazurujacy: 
Aquawood DSL Q10 M 51751++ lub 
Aquawood DSL HighRes 59127++ 
 
System kryjący: 
ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M 4320 
 
Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych 
produktów. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Wielkości opakowań 
 

4 l ;18 l 

Odcienie barwy/  
stopnie połysku 

 

 

Różne odcienie można otrzymywać przy pomocy systemu 
mieszania ADLERMix. 
 
Lakiery bazowe: 
Aquawood TG WF 57980 farblos (bezbarwny) 
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 Końcowy odcień barwy wynika zasadniczo z własnej barwy 
drewna, naniesionej ilości, koloru impregnatu i warstwy 
wykończeniowej. 

 W celu oceny końcowego odcienia barwy zaleca się wykonanie 
próbki wybranego pokrycia na oryginalnym podłożu. 

 W celu silniejszego podkreślenia struktury drewna należy 
wybrać ciemniejszy odcień impregnatu Aquawood TG WF niż 
lazury Aquawood DSL Q10 M lub Aquawood DSL HighRes. 

Produkty dodatkowe Aquawood Intermedio 53663 
Aquawood Intermedio HF 53769 
Aquawood Intermedio HighRes MF 59119 
Aquawood Intermedio HighRes HF 59118 
Aquawood Intermedio HighRes ISO 59120++ 
Aquawood DSL Q10 M 51751++ 
Aquawood DSL HighRes 59127++ 
ADLER Aqua-Cleaner 80080 
ADLER Abbeizer Rote-Krähe 
ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M 4320 
ADLER Acryl-Spritzfüller HighRes 41028 
ADLER Top-Cleaner 51696 
ADLER Top-Finish 51697 
ADLER Pflegeset-Plus 51695 
ADLER Door-Finish 51700  
ADLER Haustürenpflegeset 51709  
Pullex Color 50530++ 
Pullex Fenster-Lasur 50413 
Pullex Renovier-Grund 50236++ 
Pullex Aqua-DSL 51501++ 
ADLER Aqua-Isoprimer PRO 41005 
ADLER Varicolor 41201++ 
ADLER Samtalkyd 52351++ 
ADLER Neutralisationsmittel  96149 
ADLER Entschäumerlӧsung 90642 

INNE INFORMACJE 

Trwałość/przechowywanie 

  

Przynajmniej 1 rok w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. 
 
Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, 
bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego, mrozem i 
wysokimi temperaturami (powyżej 30°C). 

Dane techniczne Lepkość w stanie dostarczanym  ok. 11 s wg DIN 53211 (kubek 4      
mm, 20°C) lub ok. 45 – 50 s (kubek 2 
mm) 

Zawartość LZO: Wartość graniczna WE dla Aquawood TG WF 
(Kat. A/f): 130 g/l (2010). Aquawood TG WF    
zawiera maksymalnie 30 g/l LZO. 

Dane BHP 

 

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Charakterystyki, 
których aktualną wersję można pobrać ze strony                       
www.adler-lacke.com. 

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i  
profesjonalnego rzemiosła. 

 
 


