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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. 
 

 
 

Aquawood TIG HighRes U 57631 ff 
 

 

Ochranná impregnácia na drevo na vodnej báze pre drevené okná a vchodové dvere pre 
priemysel a remeslo. 
Pre trojvrstvový systém s Aquawood DSL HighRes a Aquawood Intermedio HighRes 
 

 
 
 
 

 

POPIS PRODUKTU 
 

 

Všeobecné 
 
 
 

Ochranná impregnácia na drevo na vodnej báze. Vyznačuje sa 
obzvlášť brilantným obrazom morenia na pórovitých listnatých 
drevinách. 
Obsahuje ochranné látky voči účinkom svetla pre absorpciu  UV 
žiarenia a stabilizáciu lignínu. 
 

Produkt obsahuje špeciálne značkovacie látky na báze 
nanotechnológie, pomocou ktorých je možné neskôr overiť jeho 
korektné použitie 
 

 

Zvláštne vlastnosti 
Skúšobné normy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Použitá účinná látka  podľa normy ӦNORM B 3803 resp. DIN 
68800-3 chráni pred zamodraním ( Skúška podľa EN 152-1 
a napadnutím drevokaznými hubami (Skúška podľa EN 113). 
Množstvo nánosu pri skúške podľa normy cca 200 g/m

2
) 

(Akceptačný certifikát č. 5/93) 
 

Účinná látka (B,P) 
0,8 g/100 g jodpropinylbutylcarbamat (IPBC) 
 0,0012 % Permetrín 

 

 Francúzska vyhláška DEVL1104875A o značení stavebných 
produktov na emisie prchavých látok : A+ 
 

 

Oblasti použitia 
 

 
 

 

 

 Rozmerovo stabilné prvky ako drevené okná, vchodové dvere 
alebo garážové brány, predovšetkým z tvrdého dreva. 
 

 
 

 

SPRACOVANIE 
 

 

Pokyny pre spracovanie 
 

  

 

 Pred použitím produkt  premiešať 
 

 Teplota laku, objektu a miestnosti musí byť minimálne  

+ 15 C  
 

 Optimálna teplota pri máčaní alebo polievaní  je v rozmedzí 15-
25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40-80%.                      
 

 Produkt nie je bez vrchného náteru odolný voči 
poveternosti! 
 

 Pri dlhšom priebehu máčania dochádza k redukcii hodnoty pH 
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a tým môžu vzniknúť problémy so stekavosťou. Preto musí byť 
pH práve používanej impregnácie kontrolované a v prípade 
potreby upravené prídavkom 0,10 - 0,20% Neutralisationsmittel 
96149 na hodnotu pH v rozmedzí 8,00-9,00.(0,1% prídavku 
zvýši hodnotu pH o cca 0,6 jednotky) 
 

 Na dube a gaštane sa optimálny rozliv dosiahne  pri hodnote pH 
9,3 – 9,5 ; čomu odpovedá prídavok 0,25-0,35 % 
Neutralisationsmittel 96149. 
 

 Nárast viskozity v dôsledku odparenia vody je potrebné upraviť 
prídavkom vody.( Viskozita musí byť 45-52  v 2mm pohári). 
Pred meraním musí byť drevný prach bezpodmienečne 
odstránený precedením cez sitko) 
 

 Pre lepší rozliv, predovšetkým pri použití tmavých farebných 
odtieňov resp. za horších podmienok ( zvýšená teplota, nízka 
vzdušná vlhkosť) zriediť s do 20% vody. Straty odparením 
dorovnať prídavkom vody. 

 

 V prípade tvorby peny odporúčame pridať 0,1-0,3% produktu 
Entschäumelösung 90642 (odpeňovač) 
 

 Prosíme rešpektujte naše Pracovné smernice pre povrchovú 
úpravu  rozmerovo stabilných a obmedzene rozmerovo 
stabilných stavebných prvkov vrátane Noriem a smerníc pre 
výrobu okien a Smernice pre použitie ochranných 
prostriedkov na drevo. 

 

Spôsob nanášania 
 

 
 

 

  

 

 

Spôsob nanášania Máčanie  Polievanie 

riedenie vodou 

Prídavok riedenia v 
% 

 

 Do 20% 

Výdatnosť  
na 1 nános (g /m

2
)
1) 

 

100-120 

1)
 Výdatnosť  vrátane prídavku riedenia 

 

POZOR: Produkt nestriekať! 
Ak by sa produkt výnimočne striekal, musí byť bezpodmienečne 
použitá ochranná maska A2/P3. 
 
Forma, povaha podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/ 
výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného 
náteru.  
 

 

Čas schnutia 
(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu) 
 

 

               

 
 

 

Uvedené čísla sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu dreva, 

hrúbky vrstvy, teploty, prúdení vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu. 
  

Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu. (príliš rýchle sušenie) 
 

Prelakovateľný –schnutie pri izbovej teplote po cca. 4 h 

Prelakovateľný- urýchlené schnutie 
20 min odkvapkanie 
50 min fáza schnutia  (35-40°C) 
20 min fáza ochladzovania 

po 90 min. 

 

Čistenie náradia 
 

 
 

 

Pracovné náradie čistite vodou.  
 
Zaschnuté zvyšky farieb odstráňte s ADLER Aqua-Cleaner 80080 alebo 
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125. 
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PODKLAD 
 

 

Druhy podkladu 
 

 

dreviny podľa smerníc pre výrobu okien, ako aj borovica a smrekovec 
 

 

Príprava podkladu 
 

 

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt, vosku a drevného 
prachu.   
 

 

Vlhkosť dreva 
 

 

Rozmerovo stabilné prvky: 13 % +/- 2 % 
 

 
 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
 

 

Základovanie 
 

1x  Aquawood TIG HighRes U farbig (farebný) 57632 ff 
1x Aquawood TIG HighRes U farblos (bezfarebný)57631 –použiť iba na 
zosvetlenie tmavých odtieňov! 
 
 

 

Medzivrstva 
 

Lazúrovacia a krycia 
Aquawood Intermedio HighRes MF 59119 alebo 
Aquawood Intermedio HighRes HF 59118 alebo 
Aquawood Intermedio HighRes ISO 59120 
ADLER Acryl-Fensterfuller HighRes Weiss 41024 (biely) 
 

Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov  
 

 

Medzibrúsenie 
 

 
 

 

 
zrnitosťou 220 – 240 
 
 

 

Vrchné lakovanie 
 

Lazúrovacie: 
Aquawood DSL HighRes 59127 ff 
 

Krycie: 
ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M 4320 ff 
 

Prosíme rešpektujte technické listy príslušných produktov  
 

 
 

STAROSTLIVOSŤ & RENOVÁCIA 
 

 

Starostlivosť 

 

 

Trvanlivosť závisí od viacerých faktorov. Tieto sú najmä druh 
poveternosti, konštrukčná ochrana, mechanické zaťaženie a farebný 
odtieň. 
 Pre dlhú trvácnosť je potrebná včasná starostlivosť. Odporúčame 
vykonávať ju raz ročne.  
 

Okná: 
Lazúra: 
Čistenie pomocou ADLER Top-Cleaner 51696 a starostlivosť s  ADLER 
Top-Finish 51697 v sete ADLER Pflegeset-Plus 51695. 
 

Krycie: 
Dostatočné čistenie pomocou ADLER Top-Cleaner 51696 (pri silnom 
znečistení). Starostlivosť s ADLER Top-Finish sa kvôli nebezpečenstvu 
vzniku šmúh nesmie realizovať. 
  

Vchodové dvere: Čistenie s ADLER Door-Cleaner 51699 a 
starostlivosť s ADLER Door-Finish 51700 v sete ADLER 
Haustürenpflegeset 51709 (pozri techn.listy) 
 

 

Renovácia 
 

 

Lazúra: 
Renovácia s Pullex Aqua-DSL 51501 ff resp. pri zašednutom dreve s  
Pullex Renovier-Grund 50236 ff a Pullex Fenster-Lasur 50413 resp. 
Pullex Color 50530 ff. 
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Krycie: 
Renovácia s  ADLER Acryl-Holzgrund 41001 a ADLER Varicolor 41201 
ff resp. pri zašednutom dreve s Holz mit Pullex Renovier-Grund 50236 ff 
a ADLER Samtalkyd 52351 ff alebo Pullex Color 50530 ff. 
  

 
 
 

 

POKYNY PRE OBJEDNANIE 
 

 

Veľkosť balenia 
 

 

5 l, 25 l 
 
 

 

 
Farebné odtiene/stupne lesku 
 
 

 
 
Štandartné farebné odtiene: 
 

Farblos (bezfarebný) iba k zosvetleniu tmavých 57631 

Odtieňov do max 1:1  

Dunkelbraun (tmavohnedý) 57632 

Braun (hnedý) 57633 

Eiche Mittel (dub stredný) 57634 

Kastanie (gaštan) 57635 

Mittelbraun (stredne hnedá) 57637 

Maigrün (májová zeleň) 57645 

Ebano 57638 

Eiche (dub) 57639 

Kiefer (borovica) 57640 

Lärche (smrekovec) 57641 

Palisander 57642 

Ciliego (čerešňa) 57643 

Pino scuro (borovica tmavá) 57646 

Noce Caldo (orech) 57647 

Mogano (mahagón) 57648 

Wenge  57649 

 

 Všetky farebné odtiene je možné navzájom miešať 
 
 

 Výsledný farebný odtieň závisí od vlastnej farby dreva, farby 
impregnácie a farby medzivrstvy a vrchnej lazúry. (pozri. 
vzorkovnicu). 
 

 Pri impregnáciach s tým istým označením farebného odtieňa  
vzniká na základe inej formulácie produktu  k ľahkému rozdielu 
medzi Aquawood TIG HighRes U a ostatných impregnácií, HighRes 
FJ, Aquawood TIG E, Aquawood TIG U resp. E01 (prv Corá). 

 

 Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa sa odporúča 
vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom 
povrchovej úpravy 

.  

 Aby bola štruktúra dreva obzvlášť zvýraznená, treba zvoliť tmavší 
odtieň Aquawood TIG ako Aquawood DSL HighRes 
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Prídavné produkty 

 

Aquawood Intermedio HighRes MF 59119  
Aquawood Intermedio HighRes HF 59118 
Aquawood Intermedio HighRes ISO 59120 ff 
Aquawood DSL HighRes 59127 ff 
ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M 4320 ff 
ADLER Acryl-Fensterfüller HighRes Weiß 41024 
ADLER Aqua-Cleaner 80080 
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 
ADLER Top-Cleaner 51696 
ADLER Top-Finish 51697 
ADLER Pflegeset-Plus 51695 
ADLER Door-Cleaner 51699 
ADLER Door-Finish 51700 
ADLER Haustürenpflegeset 51709 
Pullex Color 50530 ff 
Pullex Aqua-DSL 51501 ff 
Pullex Fenster-Lasur 50413 
Pullex Renovier-Grund 50236 ff  
ADLER Neutralisationsmittel 96149 
ADLER Entschäumerlösung 90642 
Acryl-Holzgrund 41001 
ADLER Varicolor 41201 ff 
ADLER Samtalkyd 52351 ff  
 

 
 

ĎALŠIE POKYNY 
 

 

Trvanlivosť/Skladovanie 

         
     

 

 
Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.  
Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnkom, mrazom a vysokými teplotami 
.  
 

 

Technické údaje 
 
 
         

 

 

Obsah VOC EU-medzná hodnota pre Aquawood TIG HighRes 
U (Kat. A/f): 130 g/l (2010). 
 Aquawood TIG HighRes U obsahuje maximalne 
60 g/l VOC. 

Viskozita pri 
dodaní 

Cca 11s podľa DIN 53211 (4mm pohár, 20°C) 
resp. cca 45-50 s (2mm pohár) 

 

Bezpečnostné  údaje 
 

 

                                    

 

Dbajte prosím na smernice  pre použitie ochranných prostriedkov na 
drevo a príslušnú kartu bezpečnostných údajov! Aktuálnu verziu 
môžete obdržať na www.adler-lacke.com. 
 
Aquawood TIG HighRes U obsahuje biocídy  k ochrane pred 
zamodraním a drevokazným hubám. Použiť teda iba  vtedy, ak je 
predpísaná ochrana dreva alebo je to v danom prípade potrebné. 

 

http://www.adler-lacke.com/

