
 

 
03-14 (înlocuieşte 07-08) Vă rugăm transmiteţi 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com 

 

Instuctiunile noastre se bazeaza pe ultimele cunostinte si sunt menite sa instruiasca cumparatorii/folositorii, se vor stabil i individual corespunzător domeniilor de aplicare şi 

condiţiilor de prelucrare. Cumpărătorul/ utilizatorul decide pe propria răspundere, dacă produsul de livrat este potrivit şi dacă se foloseşte, motiv pentru care se recomandă 

realizarea unei probe pentru verificarea potrivitii produsului. În rest, sunt valabile conditiile noastre generale de vânzare. Toate celelalte fişe de observaţii mai vechi îsi pierd 

valabilitatea. Ne rezervam dreptul de a modifica dimensiunile ambalajelor, nuantele si gradul disponibil de luciu. 

Lignovit Color 53223 ff 
 

           
 

 

 

          

 

Descriere produs 

 

Strat acoperitor pentru lemn, diluabil în apă, pentru utilizare în 
industrie şi de meşteşugari, pe baza unei dispersii acrilice de 
calitate superioară. Rezistenţă bună la intemperii. Stratul 
acoperitor este protejat contra albăstrelii şi mucegaiului.  
 

Proprietăţi speciale Prelucrabilitate foarte bună, rezistenţă mărită în bloc   
 

Domenii de utilizare Pentru elementele constructive de lemn care nu menţin 
dimensiunea şi care menţin numai parţial dimensiunea, în 
exterior şi interior, ca de ex. scânduri profilate sau părţi ale 
balcoanelor. Nu este potrivit pentru contactul direct cu ali-
mente şi furaje. Nu este potrivit în cazul lemnului care se află 
în contact permanent cu solul şi/ sau apa. 
 

Modul de aplicare 

 

Vacum, vopsire cu pensula 

Pregatirea suprafeţei de bază Umezeala lemnului intre 12-15 %. 
Suprafeţe brute de cherestea, rindeluite si şlefuite. 

Aplicare în sistem Nuanţe color:  
2x Lignovit Color 53223 ff cu şlefuire intermediară uşoară 
granulaţie 280. 
 
Alb plus nuanţe pastel:  
1x Lignovit Sperrgrund 40960 plus 1x Lignovit Color 53223 ff 
cu şlefuire intermediară uşoară, granulaţie Kö 280.  
 
Dacă se doreşte protecţie contra albăstrelii (B, verificare con-
form EN 152-1), ciupercilor care distrug lemnul (P, verificare 
conform EN 113) şi atacului insectelor (Iv, verificare conform 
EN 46), se impregnează în prealabil cu Lignovit 
Imprägniergrund 53134 (cantitatea de aplicare la verificarea 
normată 200 g/m², certificat de recunoaştere nr. 2/05). 
 

Temperatura de prelucrare şi 

temperatura obiectului 

Nu sub + 10 °C. 
Umiditatea ridicată a aerului şi/ sau temperaturile scăzute 
întârzie uscarea. Să se evite razele solare directe (uscare prea 
rapidă). 
Într-un loc racoros, ferit de înghet. 
 

Aparate de lucru Aparatele de lucru se vor curăţa cu apă imediat după folosire. 
 

Diluare Apă, dacă este nevoie. Produsul este pregătit pentru folosire. 
 



 
 
 
 
 
 

Continuare Lignovit Color 53223 ff 
 

 

Timp de uscare (temperatura camerei 

20 °C) 

Uscat pâna la neaderenţa prafului  după cca. 30 Minute 
Şlefuibil         după cca. 3 - 4 ore 
Acoperire cu lac după cca. 3 - 4 ore 
Uscare totală   după cca. 12 ore 
 

Consum (pe comandă) Consum cca. 10 m²/l resp. cca. 100 g/m² şi aplicare.  
Cantitate minimă de aplicare 200 g/m². 
 

Forma de livrare 4 Litri, 18 Litri 
 

Durabilitate  
 

Minim 1 an în legături originale închise. 

Nuanţe  

 

Lac de bază pentru scoaterea în evidenţă a nuanţei la 

nuanţele RAL, NCS şi speciale, prin ADLERMix-

Farbmischsystem: 
W 30      53224 
W 10      53223 
 

Date tehnice de siguranţă 
 

Vă rugăm respectaţi fişa cu date de siguranţă! 

 

 


