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Lignovit Spritzfertig 42981 a násl. 
 

           
 

Popis produktu Vodou ředitelná krycí a lazurová povrchová úprava na 
dřevo na bázi kvalitní akrylátové disperze pro průmysl 
a řemeslníky. Dobrá odolnost proti povětrnostním 
vlivům. Povrchová úprava je chráněna proti napadení 
modráním a plísněmi. 
 

Speciální vlastnosti Velmi dobrá zpracovatelnost, vysoká stohovatelnost 

Chování při hoření (ÖNORM EN 13501-1) jen ve 
spojení s obtížně vznětlivým podkladem (deska 
okoume). 

Chování při hoření B 
Vznik kouře s2 B-s2,d0 
Hořící odkapávání d0 
 

Oblasti použití Rozměrově nestálé a rozměrově omezeně stálé 
dřevěné konstrukční díly v exteriéru a interiéru jako 
např. profilové lišty, fasádové desky nebo garážová 
vrata. Není určen pro přímý kontakt s potravinami a 
krmivy. Není určen na dřevo v trvalém styku se zemí 
nebo s vodou. 
 

Způsob nanášení Stříkání Airless nebo stlačeným vzduchem; musí se 
bezpodmínečně používat ochranná dýchací maska 
A2/P3. 
 

Příprava podkladu Vlhkost dřeva mezi 12 a 15 %. Lze použít hoblované, 
broušené nebo surově řezané dřevo. 
 

Skladba povrchové úpravy Pestré barevné odstíny: 
2x Lignovit Spritzfertig 42981 a násl., tloušťka mokré 
vrstvy vždy 125-150 µm. U fasádových desek okoume 
vždy 175-200 µm s lehkým mezibrusem zrnitostí 280 
po cca 3 - 4 hodinách schnutí mezi jednotlivými 
vrstvami. 

Bílá a pastelové odstíny: 
1x Lignovit Sperrgrund 40960, 100 - 125 µm plus 1x 
Lignovit Spritzfertig 42981 a násl., 175 - 200 µm s 
lehkým mezibrusem zrnitostí 280 po cca 3 - 4 hodinách 
schnutí mezi jednotlivými vrstvami. 

Lazurové barevné odstíny: 
1x Lignovit Lasur 53135 a násl. aplikovaný natíráním 
plus 1x Lignovit Spritzfertig 42981 a násl. ve stejném 
barevném odstínu, aplikovaný stříkáním 150 - 200 µm, 



 
Pokračování  Lignovit Spritzfertig 42981 a násl. 

s lehkým mezibrusem zrnitostí 280 po cca 3 - 4 
hodinách schnutí mezi jednotlivými vrstvami. 
 

 Vyžaduje-li se ochrana proti modrání (B, zkouška podle 
EN 152-1), dřevokazným houbám (P, zkouška podle 
EN 113) a napadení hmyzem (Iv, zkouška podle EN 
46), proveďte nejprve impregnaci produktem Lignovit 
IG 53134 (nanášené množství při normové zkoušce 
200 g/m

2
, osvědčení o uznání č. 2/05). 

 

Teplota při zpracování 
a teplota předmětu 

Nesmí být nižší než +10 C 
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota prodlužují 
dobu schnutí. Chraňte před přímým slunečním zářením 
(příliš rychlé zasychání). 
Skladujte v chladnu, avšak chraňte před mrazem. 
 

Pracovní nástroje Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou. 
 

Ředění Podle potřeby vodou. Produkt se dodává v konzistenci 
pro použití. 
 

Doba schnutí (pokojová teplota 20 °C) Prachuvzdorný po cca 30 minutách 
Brousitelný po cca 3 - 4 hodinách 
Přelakovatelný po cca 3 - 4 hodinách 
Proschnutý po cca 12 hodinách 
 

Vydatnost (na jednu vrstvu) Spotřeba cca 10 m
2
/l a vrstvu 

 

Velikosti balení 4 l, 18 l 
 

Skladovatelnost Nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu. 
 

Barevné odstíny Základní laky pro tónování lazurových odstínů na 
dřevo, odstínů Color krycích odstínů RAL, NTCS a 
speciálních barevných odstínů pomocí tónovacího 
systému ADLERMix: 
W 30 42983 
W 10 42981 

Srovnávací tabulka standardních barevných odstínů 
Lignovit Lasur a Lignovit Spritzgertig: 
 Lasur Spritzfertig 
Weide (vrba) 53136 57966 
Eiche (dub) 53137 57967 
Lärche (modřín) 53138 57968 
Kiefer (borovice) 53139 57969 
Teak 53140 57970 
Nuss (ořech) 53144 57971 
Palisander 53145 57972 
 

Bezpečnostně technické údaje Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu. 
 

 

 


