
 

 
 

Aquawood-Dickschichtlasur Streichqualität       51501ff
 

Termékleírás Vízzel hígítható, akrilátdiszperzió alapú falazúr, időjárással és 
UV-sugárzással szemben nagyon ellenálló, kiváló tartós 
rugalmasság jellemzi, kitűnően áttetsző, környezetkímélő, 
egymásra rakott lakkozott termékek nem ragadnak és nem 
hagynak nyomott egymáson, biocidmentes, lélegző.  
 
Felújító bevonatként az oldószertartalmú Pullex-
Dickschichtlasur bevonatra is felvihető. 
 

Különleges tulajdonságok Izzadsággal és nyállal szemben ellenálló az ÖNORM S 1555 
szerint, megfelel az ÖNORM EN 71-3 „Játékok biztonsága; 
bizonyos elemek migrációja” követelményeinek, szakszerű és 
használatnak megfelelő feldolgozás esetén az egészségre 
ártalmatlan. 
 

Alkalmazási területek Mértéktartó faépítmények (ablakok és bejárati ajtók) 
Télikertek kisfelületű teherhordó részei 
 
Nem mértéktartó faépítmények számára az Aquawood-
Holzschutz terméket javasoljuk. 
 

Felhordási mód Ecsetelés 
 

Alapozás Ha a felület gyárilag nincs impregnálva, 
1 réteg Aquawood-Imprägnierung farbig (színes) (lásd ott) 
csiszolás 280 szemcseméretű csiszolópapírral. 
 

Fedőbevonat 2 - 3 réteg Aquawood-Dickschichtlasur farbig (színes) 
Száradási idő kb. 3 óra az 1. és a 2. festés között, kb. 8 óra a 
2. és a 3. festés között. 
 
A végső színárnyalatot alapvetően a fa saját színe, az 
impregnálószer és a fedő lazúr színárnyalata adja meg (lásd 
a színkártyákat). Ennek ellenére érdemes egy színmintát 
elkészíteni a kiválasztott rétegekkel, ill. a felújítás előtt egy 
nem feltűnő helyen próbakenést végezni. 
 

Védő- és felújító bevonat  Lásd a „Pflege und Renovierung von Holzfenstern/-türen” 
(Fa ablakok/-ajtók védelme és felújítása) című műszaki 
adatlapot. VHS-videón is hozzáférhető! 
 

Hígítás Vízzel; gyárilag festésre készen beállítva 
 

 
6-03 (6-98 helyett)  
             ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 0043 5242/6922-432 
 
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. 
 



 
 

Folytatás       Aquawood-Dickschichtlasur Streichqualität 51501 ff 
 
 

Száradási idő 
(szobahőmérséklet, 20°C) 

Porszáraz                             kb. 30 perc elteltével 
Átkenhető   1. réteg kb. 3 óra elteltével 
    2. réteg kb. 8 óra elteltével 
Teljesen száraz  kb.12 óra elteltével. 
 
Az ablakok/ajtók csak a teljes száradást követően zárhatók! 
 

Környezet és munkadarab 
hőmérséklete 

Legalább + 10 °C. 
A levegő magas nedvesség tartalma és/vagy az alacsony 
hőfok késlelteti a száradást. Kerülje a közvetlen napsugárzást 
(túl gyors száradást okozhat). 
 

Munkaeszközök Használat után azonnal mossa ki vízzel. Az odaszáradt 
festékmaradékot a könnyen lebomló ADLER Abbeizer 
anyaggal távolíthatja el.  
 

Kiadósság Kb. 8 m2/l 
 

Csomagolás 750 ml, 2,5 l 
 

Tárolás Hűvös, de fagymentes helyen. 
 

Tárolási idő Eredeti, zárt göngyölegben 3 év. 
 

Színárnyalatok Natur 
Eiche (tölgy) 
Kiefer (erdei fenyő) 
Nuss (mogyoró) 
 

51501 
51502 
51503 
51504 

Mahagoni 
Sonnengelb (napsárga) 
Hanf (kender) 
Lehmbraun (agyagbarna) 

51505 
51506 
51507 
51508 

 Minden színárnyalat egymással keverhető. 
Ezenkívűl az alapszínárnyalat „Farblos” (színtelen) W30 51513 
az ADLER Color Színkeverő rendszerrel színezhető. 
 

Biztonságtechnikai 
útmutatások 

Vegye figyelembe a Biztonsági Adatlapot! 

 
Tömítőanyagok, tömítő profilok, fedőszalagok, ablakkonstrukció 
 
Az akrilátdiszperzó alapú, vízzel hígítható lakkok megfelelő tömítőanyagokat, tömítő profilokat és 
fedőszalagokat igényelnek. Az ablakkonstrukció és a beépítést követő beállítás feladata biztosítani, 
hogy a lakkozott felületek csak a tömítő profilokkal érintkezzenek. Ha a lakkozott felületek nyomás 
alatt egymással érintkeznek, összeragadhatnak ill. nyomott hagyhatnak egymáson. A lakkozott 
ablakok bevakolásánál egy kompatíbilis fedőszalag (Tesa 4438) használatát javasoljuk, ill. egy fólia 
használatát is, mely véd a lakkozott felületen marást okozó mész fröccsök ellen.  


