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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz; 00 43 5242-6922-430 
 
Útmutatásaink jelenlegi tudásunkon alapulnak, az ismeretek mai szintjét tükrözik, és vevoink/felhasználóink legjobb tudásunk szerinti 
segítségére kívánnak szolgálni, betartásuk persze nem kötelezo, de az alkalmazási területet és a megmunkálási feltételeket ajánlatos 
egyeztetni. A leszállított termék alkalmasságáról és felhasználási módjáról a vevo/felhasználó egyéni felelosségére dönt. Egyéb 
esetekben Általános eladási feltételeink vannak érvényben. Az Adatlap minden korábbi száma a jelen kiadással érvényét veszti. A 
csomagolóeszközök méretére, a színárnyalatra és a rendelkezésre álló fényességi/csillogási fokra vonatkozó változtatások jogát 
fenntartjuk magunknak. 

 

AQUAWOOD-Tauchimprägnierung E   57700 ff 
 

A termék leírása Vízzel hígítható, ipari és üzemi felhasználásra szánt, alkid- / akril-
diszperzió alapú favédo impregnáló anyag, elsosorban puha fafajták 
számára. 
 

Különleges tulajdonságok A termékben tartalmazott hatóanyagok biztosítják az ÖNORM B 3803, ill. 
DIN 68800-3 sz. szabványok által megkövetelt védelmet a kékülés 
(vizsgálata az EN 152-1 szerint) és a fát roncsoló gombák ellen (vizsgálata 
az EN 113 szerint). 
Szabvány szerinti felhasználás esetén a felhordási mennyiség kb. 200 
g/m2 (tanúsító bizonyítvány száma: 5/93). 
Hatóanyagok (B,P) 
0,81 % IPBC (jód-propinil-butil- karbamát).  
 
A puha fa felületén különösen egyenletes pácolási képet ad, eltéro 
szívóképesség esetén is. Az impregnálásnak köszönhetoen elkerülheto a 
szürke és fekete foltok képzodése. 
 

Alkalmazási területek  A 3. veszélyességi (alkalmazási) osztályba sorolt ablakok, külso ajtók, 
télikertek festése. 
 

A felhordás módja  Rövid ideig tartó merítés vagy öntés.  
Festékszóróval felvinni tilos!  
Kivételes esetben, ha az anyagot mégis festékszóróval kell 
felhordani, a kezelo számára A2/P3-as védoálarc viselete kötelezo.  
 

Alapozás 1 adag Aquawood Tauchimprägnierung farbig (színes);  
Legalább 4 óra köztes száradás. 
Köztes csiszolás 280-as szemcsézettségu anyaggal. 
A színtelen Aquawood Tauchimprägnierung farblos anyagot csakis 
világosításra, ill. a belso felületek rétegzésére használja. 
Fedoréteg nélkül a bevonat nem áll ellen az idojárás 
viszontagságainak! 
 

Köztes réteg Aquawood-Intermedio (lásd Adatlap) 
Köztes csiszolás 220-240-es szemcsézettségu anyaggal 
 

Fedoréteg Aquawood Dickschichtlasur Spritzqualität, (lásd Adatlap); 
 

Hígítás Feldolgozásra (merítésre) készen szállítjuk.  
Viszkozitása feldolgozáskor kb. 12 s (DIN 53211, 4 mm-es pohár, 20°C), 
kb. 50 s (2 mm-es pohár); 
A feldolgozás során fellépo párolgási veszteséget víz hozzáadásával 
pótolni kell. 



 
Folytatás    ADLER Aquawood-Tauchimprägnierung E 57700 ff 
 
 
Száradási ido 
(szobahomérséklet, 20°C): 

Legalább 4 óra. 
 
 

Munkaeszközök: Használat után azonnal mossa ki azokat vízzel. Az odaszáradt 
festékmaradványokat a könnyen lebomló ADLER Abbeizer 
festékoldóval távolíthatja el.  
 

Kiszerelési egységek: 5 liter, 25 liter; 120 liter (muanyag hordó) 
 

Tárolás Huvös, de fagymentes helyen. 
 

Eltartható: Legalább 1 évig a gyárilag lezárt kicsomagolásban. 
 

Színárnyalatok A színárnyalatokat bemutató kártyáknak megfeleloen, különleges 
színárnyalatok kívánságra. 
 
Valamennyi színárnyalat egymással keverheto. 
 
Ugyanazon színkód-jelölésu impregnálók között, a kikeverés 
eltéréseibol adódóan, az E és S minoségi osztályok között enyhe 
színeltérés adódhat.  
 

Biztonságtechnikai 
tudnivalók 

Kérjük, vegye figyelembe a favédoszerek alkalmazására vonatkozó 
irányelveket és a „Biztonságtechnikai eloírások”-ban foglaltakat! 
 
A favédoszerek biocid hatóanyagokat tartalmaznak a gombák és/vagy 
rovarok károsító tevékenysége ellen. Ebbol következoen csak abban az 
esetben alkalmazandók, ha a fa védelme kötelezoen elo van írva, vagy 
amennyiben ez egyes esetekben szükséges.  
 

Különleges útmutató Kérjük, ügyeljen „A faablakok festékszórási eljárással történo 
rétegzésére vonatkozó irányelvek”-ben foglaltakra!. 

 
 


