
 

 

 

11-10 (zastępuje 08-08) ZKL 5327  Ciąg dalszy na stronie następnej 
 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com 

Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl 
 
Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, 
dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze 
instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 
 

ADLER Woodwax 30720 
 

           

 
 

Opis produktu Wodorozcieńczalna emulsja woskowa o niewielkiej lepkości 
do zastosowań wewnętrznych. Głęboko wnikająca, toteż 
szczególnie wodoodporna. Prawie nie zmienia naturalnej 
barwy drewna. Woskowy jedwabisty połysk powstaje bez 
szczotkowania, natychmiast po wyschnięciu. 

 
Zastosowanie  
 

Boazerie ścienne i sufitowe, panele 
 

Metoda nanoszenia 
 

Pędzlem (pędzel akrylowy), natrysk (powietrzem sprężonym) 
 

Nanoszenie 
 

2 - 3 x nierozcieńczony wosk ADLER Woodwax 30720 (mię-
dzy nakładaniami każdorazowo szlifowanie na gładko włókni-
ną do szlifowania) 
W przypadku desek łączonych na wpust i obce pióro zaleca-
my zasadniczo naniesienie przed montażem, jeżeli nie jest to 
możliwe, to w okolicy łączenia na wpust i obce pióro nanosić 
niewiele wosku, by uniknąć sklejeń. 
 

Obróbka końcowa 

 

Po ostatnim naniesieniu można powierzchnię wyzszczotko-
wać szczotką z włosia końskiego, przez co jeszcze bardziej 
wzmocni się woskowy wygląd powierzchni. 
 

Rozcieńczalnik 
 

Woda; produkt jest dostarczany w stanie gotowym do przera-
biania. 
 

Temperatura przerabiania 
i przedmiotu lakierowanego 

Nie poniżej +10°C 
Wysoka wilgotność powietrza i / lub niska temperatura 
wydłużają czas suszenia. 
 

Czas schnięcia  
(w temperaturze pokojowej 20°C) 
 

Nadaje się do szlifowania i nanoszenia następnej war-
stwy po ok. 3 godzinach. 
 

Przyrządy do pracy 
 

Natychmiast po użyciu oczyścić wodą. Urządzenia do 
natrysku na końcu dobrze osuszyć, by zapobiec ich 
rdzewieniu. 
Przyschnięte resztki wosku usunąć środkiem ADLER 
Abbeizer 95125. 
 



 
 
Ciąg dalszy                                                                                                                                                   ADLER Woodwax  
 
 
 

Wydajność  
(na pojedyncze naniesienie) 
 

10 – 15 m²/l 

 
Wielkości pojemników 375 ml, 750 ml, 3 l 

 
Przechowywanie 
 

W miejscu chłodnym, ale zabezpieczonym przed za-
marznięciem 
 

Trwałość 3 lata w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. 
 

Odcienie barwy 

 

Bezbarwny 30720 do zabarwiania, specjalne odcienie 
barwy przez system mieszania kolorów firmy ADLER 
(Color4You). 

Dane BHP Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Karcie     
Charakterystyki! 
Nawet przy przerabianiu produktów zawierających nie-
wielkie ilości substancji szkodliwych należy przestrze-
gać podstawowych zasad BHP. 
 

 


