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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-Tauchimprägnierung TI Corá           57471 ff 
 
Termékleírás 
 

Vízzel hígítható, ipari felhasználásra alkalmas, speciális alkid-
/akrildiszperzió alapú, elsősorban fedésre szolgáló, fogazott 
kötésekkel kialakított, puha fából készült élekhez használható 
favédő impregnálószer. 

 
Különleges tulajdonságok Különösen jól fedi be a fogazott kötéseket, a lazúr 

színárnyalatok mégis szép áttetszőek maradnak. A 
felhasználásra került hatóanyag biztosítja az ÖNORM 
B 3803-as, ill. a DIN 68800-3-as szabványok által előírt 
védelmet a kékülés (EN 152-1 szerinti vizsgálat) és a fát 
károsító gombák ellen (EN 113 szerinti vizsgálat). 
Felhordható mennyiség szabványvizsgálat esetén kb. 200 
g/m². 

Hatóanyagok (B, P) 
0,81 % IPBC (Jódpropinil-butilkarbamát) 
 

 
Alkalmazási területek 
 

Ablakok és kültéri ajtók 
 

 
Felhordási mód 
 

Merítés, öntés. Szórópisztollyal felhordani tilos! 
Amennyiben kivételes esetekben mégis szórópisztollyal 
hordja fel a terméket, abban az esetben feltétlenül 
használjon A2/P3-as védőmaszkot. 
A terméket felhasználás előtt jó alaposan fel kell kavarni. 
Merítéses felhasználás esetén rendszeres időközönként 
kavarja meg a terméket, hogy a színárnyalat és a 
színhatás azonos maradjon. 
 

 
Alapozás 
 

1 réteg Aquawood-Tauchimprägnierung TI Corá farbig 
(színes) Köztes száradás legalább 4 óra Köztes 
csiszolás 280-as szemcsézettségű csiszolóvászonnal 
Fedőréteg nélkül nem áll ellen az időjárás 
viszontagságainak! 
 

Köztes bevonat Opcionálisan: Aquawood-Intermedio (vö. Adatlap) 
Fedő bevonat Aquawood-Dickschichtlasur Spritzqualität (vö. Adatlap) 
 
Hígítás 
 

 
Merítésre, ill. öntésre alkalmas kb. 12 mp-ig a DIN 53211 
szerint (4 mm-es pohár, 20 °C), kb. 50 mp-ig (2 mm-es pohár) 
– A párolgásból eredő veszteséget víz hozzáadásával pótolni 
kell. 



 
 
 
 
Folytatás Aquawood-Tauchimprägnierung TI Corá 57471 ff
  
 
Környezet és munkadarab 
hőmérséklete 
 

+ 10 °C alatt ne használja. 
A levegő magas páratartalma és/vagy az alacsony 
hőmérséklet észrevehetően megnövelhetik a száradási időt. 
 

 
Száradási idő (szobahőmérséklet 20°C) 
 

Legalább 4 óra 
 

Munkaeszközök 

 

Használat után azonnal tisztítsa meg vízzel. Az odaszáradt 
festékmaradványokat a könnyen lebomló ADLER Abbeizer-rel 
lehet eltávolítani. 

 
Hatékony fedés  (rétegenként) 100-120 g/m² 

 
Csomagolás 
 

25 l, egyéb kicsomagolási egységek külön kérésre 

Tárolás 
 

Hűvös, de fagymentes helyen. 

Tárolási idő 
 

Legalább 1 évig a gyárilag lezárt kiszerelésben. 

Színárnyalatok 
 

Tölgy                     57471 
Bambusz              57472 
Dió (antik)             57473 
Tölgy (világos)      57484 
 

Biztonságtechnikai adatok 

 

Kérjük, ügyeljen „A favédő szerek alkalmazására vonatkozó 
irányelvek”-ben és a „Biztonsági adatlap”-on foglaltak 
betartására! 
 
A favédő szerek biocid hatóanyagokat tartalmaznak a gombák 
és/vagy rovarok okozta károsodások megelőzésére. Éppen 
ezért csak abban az esetben alkalmazza őket, amennyiben a 
faanyag védelme előírás vagy egyedi esetben szükség van rá. 
 

Egyéb útmutatások Kérjük, ügyeljen „A faablakok szórási eljárással történő 
rétegzésére vonatkozó irányelvek”-ben foglaltakra! 

 


