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 ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com 

 
Útmutatónk az ismeretek mai szintjét tükrözi, célja a vásárló/felhasználó legjobb tudásunk szerinti tájékoztatása. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkori alkalmazási területet 
és  feldolgozási körülményeket. A szállított termék alkalmasságát és használatának módját a vásárló/felhasználó saját felelősségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk egy 
mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink“ érvényesek. Jelen kiadással, minden korábbi műszaki 
adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk. 

Lignovit Lasur 53135 ff 
 

            
 

 

 

           

 
Termékleírás 
 
 

 

Akrilát és alkidgyanta diszperzió bázisú, vízzel hígítható 
vékonylazúr, nagy- és kisipari használatra. Időjárás 
viszontagságainak jól ellenáll, egyenletesen kopik.  
 

Különleges tulajdonságok 
 

A lazúrbevonat kékülést okozó és penészgombák ellen védett.  
Könnyen feldolgozható, továbbá az egymásra rakott kész 
munkadarabok nem ragadnak és nem hagynak nyomot egymáson.   
 
Égési magatartás (ÖNORM EN 13501-1) csak nehezen gyulladó 
alappal együtt (Okoume-lap) 
Égési magatartás B 
Füstképződés   s2  
Égő lecsöpögés d0 
B-s2,d0 
 

Alkalmazási területek 
 

Nem mérettartó ill. mérsékelten mérettartó, beltéri és kültéri 
faépítmények (pl. profillécek, erkélyek részei) számára.  
 
Élelmiszerekkel és takarmánnyal közvetlenül érintkező felületekre 
nem alkalmas. Ne használja vízzel vagy talajjal tartósan érintkező 
fafelületekre sem.  
 

Felhordási mód 
 

Ecsetelés, mártás, öntés, hengeres kenőgép 
 

Felület előkészítése 
 

A faanyag nedvességtartalma 12-15% lehet. Egyaránt felhordható 
gyalult, csiszolt vagy fűrészelés után borzolt felületre.  
 

Bevonatrendszer 
 

Rendszerint 2 réteg Lignovit Lasur 53135 ff, enyhe köztes csiszolás 
280 szemcsemérettel.  
 
Ha kékülést okozó gombák (B, EN 152-1 norma szerinti vizsgálat), 
farontó gombák (P, EN 113 norma szerinti vizsgálat) és kártevő 
rovarok (Iv, EN 46 norma szerinti vizsgálat) elleni védelem 
szükséges, Lignovit Imprägniergrund 53134 anyaggal alapozzon (a 
norma vizsgálat során felhordott mennyiség 200 g/m², az elismerési 
bizonyítvány száma 2/05). 
 

Színbeállítás 
 

A végső színárnyalat függ a lazúr színétől, a felhordott mennyiségtől 
és a faanyag alapszínétől. Minta elkészítését ajánljuk a 
munkadarabon. 
 
 
 



 

 

 

 
Folytatás Lignovit Lasur 53135 ff 
  

Környezet és munkadarab 
hőmérséklete 

Legalább + 10 °C. Magas páratartalom és/vagy alacsony hőfok 
késlelteti a száradást. Kerülje a közvetlen napsugárzást (túl gyors 
száradást okoz). 
Hűvös, fagymentes helyen tárolja. 
 

Munkaeszközök 
 

Használat után azonnal vízzel mossa el. 
 

Hígítás 

 

Szükség esetén vízzel; az anyagot felhasználásra kész  formában 
szállítjuk. 
 

Száradási idő (szobahőmérséklet 

20°C) 
 

Porszáraz:  kb. 30 perc után 
Csiszolható:     kb. 3 ÷ 4 óra után 
Átvonható:   kb. 3 ÷ 4 óra múlva 
Teljes száradási idő:  kb. 12 óra 
 

Kiadósság 
 

Kb. 10 m
2
/l ill. Kb. 100 g/m

2 
rétegenként 

Felhordandó mennyiség legalább 200 g/m². 
 

Csomagolás 
 

4 l, 18 l 

Tárolási idő 
 

Eredeti, zárt göngyölegben 1 év 

Színárnyalatok 
 

Bázis lakkok egyedi és szabvány 
színek kikeveréséhez az 
ADLERMix színkeverő 
rendszerrel: 
W30                            53135 
W20                            53150 
 
Szabvány színek: 
 
Weide (fűz)    53136      
Eiche (tölgy)    53137 
Lärche (vörösfenyő) 53138  
Kiefer (erdeifenyő)  53139 
Teak                 53140 
Mahagoni          53141 
Zeder (cédrus)    53142 
Oliv      53143 
Nuss (dió)      53144 
Palisander     53145 
Ebenholz (ébenfa)  53146 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Biztonságtechnikai 
útmutatások 

Vegye figyelembe a “Biztonsági adatlapot”! 

 


