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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. 

Aquawood-Holzschutz 53101 ff 
 
Termékleírás 
 

Vízzel hígítható, áttetsző, akril-/alkidgyanta bázisú 
favédő lazúr, DIY (Do It Yourself) és a kisipar számára. 
Fényálló, mikronizált speciális pigmentjei az UV sugarak 
ellen kiváló védelmet biztosítanak. Hatásos a kékülést 
okozó gombák (B) és az Aquawood-Imprägniergrund 
termékkel együtt a fapusztító gombák ellen (P), ill.  
megelőzi a rovarok okozta károkat (Iv). 
 
Hatóanyag: 0,8% propiconazol 
 

Alkalmazási területek 
 

Nem mérettartó kültéri faépítmények (pl. faházak, 
előtetők, faburkolatok, balkonok, kerítések).  
Alkalmazható oldószertartalmú lazúrokra felújító  
bevonatként. 
 

Felhordási mód 
 

Ecsetelés (puha akril ecset), tilos szórni! 

Alapozás 
 

1 réteg Aquawood-Imprägniergrund färbig (színtelen) 
(lásd a műszaki adatlapot) kékülés, gombák és rovar-
kártevők ellen, a különböző szívóképesség 
kiegyenlítésére és a farostok megkötésére. Az 
Aquawood-Imprägniergrund farblos termékhez kb. 20% 
színes Aquawood- Holzschutz hozzáadásával növeli az 
UV-sugarak elleni védelmet és kihangsúlyozza a fa 
erezetét. Száradási idő kb. 4 óra. 
 

Fedőbevonat 
 

2 réteg Aquawood-Holzschutz färbig (színes) hígítás 
nélkül. Köztes száradási idő 8 óra. 
 
A fa színe befolyásolja a végső színárnyalatot. Két 
színes réteget kell felhordani az időárással szembeni jó 
ellenálló képesség érdekében. Legjobb időjárás-
állóságot közepes színárnyalatokkal érhet el, extrém 
időjárási viszonyok között a túl világos és túl sötét 
színárnyalatokat kerülni kell. 
 

Védőbevonat 
 

Sértetlen felületet a portól és szennyeződéstől meg kell 
tisztítani, és 1–2 réteg világosabb színárnyalatú 
Aquawood-Holzschutz termékkel átvonni. 
 

Fedőbevonat A károsodott fafelületetről messing drótkefével el kell 
távolítani a régi, laza bevonatot ill. portól és 
szennyeződésektől meg kell tisztítani. További teendők 
mint az első bevonatnál. 
 

Hígítás Vízzel; feldolgozásra kész formában szállítjuk. 



 
 
 
 
Folytatás Aquawood-Holzschutz 53101 ff
  
Száradási idő (szobahőmérséklet 
20°C) 
 

kb. 8 óra múlva átkenhető 

Környezet és munkadarab 
hőmérséklete 
 

Legalább + 10 °C. 
Magas páratartalom és/vagy alacsony hőfok késlelteti a 
száradást. Feldolgozás alatt kerülje a közvetlen 
napsugárzást. 
 

Munkaeszközök 
 

Használat után azonnal vízzel mossa ki. Az odaszáradt 
festékmaradékot ADLER Abbeizer anyaggal távolíthatja 
el. 
 

Kiadósság 
 

8–10m2/l rétegenként 

Csomagolás 
 

750 ml, 2,5 l, 10 l, 

Tárolás 
 

Hűvös, fagymentes helyen 

Tárolási idő 
 

Eredeti, zárt göngyölegben 3 év 

Színárnyalatok 
 

Weide (fűz) 
Eiche (tölgy) 
Kiefer (erdeifenyő) 
Lärche (vörösfenyő) 
Teak 
Nuss (mogyoró)  
Palisander 

53102                         
53103 
53104 
53105 
53108 
53110 
53111 
 

 Minden színárnyalat egymással keverhető. 
Ezen kívül a W20 53113 és W30 alapszínek 
színezhetőek az ADLER Color Színkeverő rendszerrel. 
 

Biztonságtechnikai útmutatások 
 

Vegye figyelembe a “Favédőszerek használatának 
irányelveit”! 
 
A favédőszerek biocid hatóanyagot tartalmaznak  
gombásodás és/vagy rovarkártevők ellen. Emiatt csak 
akkor alkalmazandók, ha feltétlen szükséges a fa 
védelme ill. egyedi esetekben. Nagy felületen beltérben 
nem használható, lakó- és hálótermekben tilos a 
használata. Nem szabad élelmiszer vagy 
takarmánytároló ill. –gyártó helyiségekben használni. 
  
Méhkaptárak ill. szaunák faépítményeire ill. tartósan 
talajjal és/vagy vízzel érintkező faanyagokra sem 
szadad használni. 

 


