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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 vyhotovenie vzorky, na 

ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena 

veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.   
 

Lignovit-Spritzfertig 42981 ff 
 

           
 

Popis výrobku:                   Vodou riediteľná krycia a lazúrovacia ochrana dreva pre 

priemyselné a remeselné použitie na báze 

vysokohodnotných akrylátových disperzií. Dobrá 

odolnosť voči poveternostným vplyvom. Povrchová 

úprava chráni pred zamodraním a napadnutím 

drevokaznými hubami. 

 

Osobité vlastnosti:              Veľmi dobrá spracovateľnosť, vysoká stohovateľnosť 

 

 Správanie sa pri požiari(ÖNORM EN 13501-1) iba 

v spojení ťažko zápalným podkladom ( Okoume) 

  

 Správanie při požiari  B 

 Tvorba dymu   s2  B-s2, d0 

 Horiace kvapky   d0 

  

Oblasť použitia:                       Pre rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené 

výrobky v exteriéri a interiéri, ako napr. profilované 

dosky, fasádne panely alebo garážové brány. Nevhodný 

pre priamy kontakt s potravinami a krmivami a na drevo, 

ktoré je v neustálom kontakte so zeminou alebo vodou. 

 

Spôsob aplikácie:             Airless- alebo nízkotlakým striekaním, musí byť 

bezpodmienečne použitá ochranná maska A2/P3. 

 

Príprava podkladu: Vlhkosť dreva  medzi 12 a 15%. Použiteľné na 

ohobľované, obrúsené alebo pílené drevo  

  

Tvorba povrchovej úpravy:          Pestré farebné odtiene: 

                                                         2x Lignovit-Spritzfertig 42981 ff, Hrúbka mokrej vrstvy 

125-150 μm. Pri fasádnych platniach z okoume 175-200 

μm s ľahkým medzibrúsením brúsnym papierom 

zrnitosťou 280, po cca. 3-4 hod. medzisušenia. 

                                                          

 Biele a pastelové farebné odtiene 

 1xLignovit Sperrgrund 40960 100-125 μm plus 1x 

Lignovit-Spritzfertig 42981 ff 175-200 μm s ľahkým 

medzibrúsením zrnitosťou 280 po cca. 3-4 hod. 

medzisušenia. 
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 Farebné lazúrovacie odtiene: 
 1x natrieť Lignovit-Lasur 53135 ff plus  nastriekať1x 

Lignovit-Spritzfertig 42981 ff 150-200 μm v rovnakom 

farebnom odtieni s ľahkým medzibrúsením zrnitosťou 280 

po cca. 3-4 hod. medzisušenia. 

 Keď je žiadaná ochrana pred zamodraním (B, skúška 

podľa EN 152-1), drevokaznými hubami (P, skúška podľa 

EN 113) a drevokazným hmyzom, predtým impregnovať  

 s Lignovit IG 53134 (množstvo náteru pri normovej 

skúške 200 g/m², certifikát č. 2/05). 

  

Teplota spracovania: Nie menej ako +10˚C.  

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

sušenia badateľne predĺžiť. Zabráňte priamemu slnečnému 

žiareniu (rýchle sušenie). 

 

Čas sušenia: prach sa nelepí  po cca. 30 min. 

(teplota miestnosti 20 °C) brúsiteľný             po cca. 3-4 hod. 

 pretierateľný        po cca. 3-4 hod. 

 suchý                       po cca. 12 hod. 

 

Pracovné náradie: Ihneď po použití vyčistiť vodou. 

 

Riedenie: V prípade potreby vodou, dodané  pripravené na použitie. 

  

Výdatnosť: cca. 10 m²/l na nános 

 

Balenie: 4l, 18l 

 

Skladovanie: V chlade, nie v mraze. 

 

Skladovateľnosť: Minimálne 1 rok v originálne uzavretých obaloch. 

 

Farebné odtiene: Bázové laky k tónovaniu lazúrovacích odtieňov 

a farebných odtieňov dreva ako aj krycích RAL-, NCS- 

a netypických farebných odtieňov, cez ADLERMix-

miešací systém: 

 W 30      42983 

 W10       42981 

 Porovnávacia tabuľka  štandartných farebných odtieňov 

Linovit-u Lasur a Lignovit-u Spritzfertig 

     Lasur  Spritzfertig 

 Weide(vŕba)  53136  57966 

 Eiche(dub)  53137  57967 

 Lärche(smrekovec) 53138  57968 

 Kiefer(borovica) 53139  57969 

 Teak   53140  57970 

 Nuss(orech)  53144  57971 

 Palisander  53145  57972 

 

 

Techn. bezpečnostné  Riadiť sa Kartou bezpečnostných údajov! 


