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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 pred začatím prác 

vyhotovenie vzorky na vyskúšanie vhodnosti produktu.  Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce 

platnosť. Zmeny veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradené. 
 

Aquawood – Tauchimprägnierung K 57900 ff  
 

           
 

Popis výrobku Vodou riediteľná impregnačná látka na ochranu dreva na 

báze špeciálnych alkyd-akrylátových disperzií pre 

priemysel a remeslo, vhodná prevažne pre tvrdé dreviny 

ako dub alebo gaštan.   

    

Osobitné vlastnosti Použitá účinná látka poskytuje podľa platnej ÖNORM B 

3803, resp. DIN 68800-3 požadovanú ochranu pred 

zamodraním (skúška podľa EN 152-1) a drevokaznými 

hubami (skúška podľa EN 113).  

 

 Účinné látky (B, P): 

0,68 % jodkarbamat 

0,12 % propicnazol 

 

Oblasť použitia Okná, vchodové dvere 

 

Spôsob aplikácie Máčanie, polievanie. Nie striekanie! 

 

Základovanie 1x Aquawood – Tauchimprägnierung K 

 Medzisušenie najmenej 5 hodín 

 Medzibrúsenie brúsnym papierom 280 

 Aquawood – Tauchimprägnierung K bezfarebný 

používať len na zosvetlenie, pretože použitie iba 

Aquawood – Tauchimprägnierung K bezfarebný 

a silne zosvetlených odtieňov vedie k sfarbeniu. 

  

 Bez krycieho náteru nie je odolný voči poveternostným 

vplyvom!     

 

Medzivrstva Aquawood  Intermedio (viď tech. list) 

    

Vrchný náter Aquawood – Dickschichtlasur Spritzqualität (viď tech. list) 

 

Riedenie Výrobok je pripravený na máčanie a polievanie cca 11 s 

podľa DIN 53211 (4 mm pohár, 20 °C), cca 49-51 s (2 

mm pohár). Straty spôsobené odparením vyrovnať 

pridaním vody. 
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Teplota spracovania Nie menej ako +10 °C 

a objektová teplota     Vysoká vlhkosť vzduchu a / alebo nízka teplota môžu čas 

sušenia badateľne predĺžiť. 

 

Čas sušenia Najmenej 5 hodín 
(teplota miestnosti 20 °C) 

 

Pracovné náradie Ihneď po použití očistiť vodou. Zaschnuté zvyšky farieb 

sa dajú ľahko odstrániť s ADLER Abbeizer. 

 

Výdatnosť 100 – 120 g/m
2
 / nános 

 

Balenie 25 l, 120 l sud 

 

Skladovanie Chladná miestnosť, ale bez mrazu. 

 

Skladovateľnosť minimálne 1 rok v originálne uzavretých obaloch 

 

Farebné odtiene bezfarebný farblos  57900 

  tmavohnedý dunkelbraun 57901 

 hnedý  braun  57902 

 dub svetlý Eiche mittel 57904 

 

Všetky farebné odtiene sa môžu medzi sebou miešať. 

 

Osobitné upozornenia Rešpektujte pracovné smernice pre povrchovú úpravu 

drevených okien striekaním. 

 

Techn. bezpečnostné údaje Rešpektujte Kartu bezpečnostných údajov  a predpisy 

k použitiu prostriedkov na ochranu dreva! 

Ochranné prostriedky na drevo obsahujú účinné biocídne 

látky. Sú použiteľné vtedy, keď sa ochrana dreva 

dovoľuje, alebo ak sa požaduje v ojedinelých prípadoch.  

  

 


