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Aquawood TIG S 57400 a násl. 
 

           
 

 

 

          

 
 

Popis výrobku Vodou ředitelná ochranná impregnace dřeva pro průmyslové 
a řemeslnické použití, na bázi speciálních akrylátových a 
alkydových dirsperzí pro měkké a tvrdé dřevo.  
 

Zvláštní vlastnosti Produkt obsahuje speciální stopovací látky na bázi nanotech-

nologie, tím může být později prokázáno správné použití.  
 
Použitá účinná látka nabízí dle ÖNORM B 3803 popř. 
DIN 68800-3 požadovanou ochranu proti modrání (zkouška 
dle EN 152-1) a dřevorozrušujícím houbám (zkouška dle EN 
113). Množství nánosu u normované zkoušky cca 200 g/m². 

 

Účinné látky (B, P) 
0,81 % IPBC (jódpropinylbutylcarbamat) 
 

Splňuje požadavky Catas Quality Award Plus a CATAS-

WKI Premium: 
Skladba: Aquawood TIG S (barevné odstíny dub, borovice, 
ořech, modřín, středně hnědá, kaštan, tmavě hnědá, hnědá, 
palisandr), výbrus zrnitostí 280 + 
Aquawood DSL (barevné odstíny frumento, přírodní, med, 
konopí, cedr, vrba, toskana, ječmen, hnědá, lípa, smrk, olše, 
borofice, sosna, dub, mahagon, starošedá, ořech, jílová 
hnědá, staré dřevo) 
 

Oblasti použití Okna a venkovní dveře 
 

Způsob nanášení Máčení, polévání nestříkat! 

Jestliže se ve vyjímečných případech výrobek aplikuje 

stříkáním, je bezpodmínečně nutné použít ochrannou 

masku A2/P3.  
 

Základování 1 x Aquawood TIG S farbig (barevný) 57401 a násl. 
Doba schnutí mezi nátěry minimálně 4 hodiny 
Mezibroušení zrnitostí 280 
 

Aquawood TIG S Farblos (bezbarvý) 57400 používat jen 

pro zesvětlení a na vnitřní strany. 
 

Bez vrchního nátěru není odolný proti povětrnostním 

vlivům! 
 



 
 

Pokračování Aquawood TIG S 57400 a násl. 
 

 

Mezinátěr  Aquawood Intermedio 53663 (viz technický list) 
 

Vrchní nátěr  Aquawood DSL 51751 (viz technický list) 
 

Ředění Připraveno pro zpracování máčením popř. poléváním cca 12 
s DIN 53211 (4-mm-pohárek, 20 °C), cca 50 s (2-mm-pohárek) Ztráty 
způsobené odpařením je nutno vyrovnávat přidáním vody. 
 

Teplota zpracování a objektu Nesmí klesnout pod + 10 °C. 
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují dobu 
schnutí. 
 

Doba schnutí (při pokojové teplotě 20 °C) Minimálně 4 hodiny 
 

Pracovní nástroje Okamžitě po použití vyčistit vodou. Přischlé zbytky barev lze 
odstranit lehce odbouratelným výrobkem ADLER Abbeizer 
95125. 
 

Vydatnost (na 1 vrstvu) 100 - 120 g/m² 
 

Velikost balení 5 l, 25 l, 120-l-sud 
 

Skladování v chladu, ale ne v mrazu 
 

Trvanlivost  Minimálně 1 rok v originálním uzavřeném balení 
 

Barevné odstíny Farblos S (pro zesvětlení) bezbarvý 
Dunkelbraun S (tmavěhnědý) 
Braun S (hnědý) 
Eiche Mittel/Rovere Medio S (dub střední) 
Kastanie S (kaštan) 
 

57400 
57401 
57402 
57404 
57405 
 

 Všechny odstíny lze vzájemně míchat. 
 
U impregnací stejného označení odstínu je na základě 
postupu lehký rozdíl odstínu mezi kvalitou S a E.  
 

Bezpečnostně technické údaje 
 

Dbát na směrnice pro použití prostředků na ochranu dřeva a 
bezpečnostní listy! 
 

Ochranné prostředky na dřevo obsahují biocidní účinné látky 
pro ochranu před napadením houbami a/nebo hmyzem. 
Používají se proto jen tehdy, jestliže je ochrana dřeva 
předepsaná nebo je v jednotlivých případech nutná. 

Zvláštní upozornění Dodržovat pracovní směrnice pro povrchovou úpravu dřeva 
stříkáním! 

 


