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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-390 

 
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, 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 Acryl-Tauchgrund  40950++ 

 

 
 

Opis produktu 
 

Wodorozcieńczalny lakier podkładowy do drewna do 
zanurzania na bazie specjalnych dyspersji alkidowo-
akrylowych, nadający się szczególnie do miękkiego 
drewna. Niskie chropowacenie drewna. Dobrze się 
przerabiający. Powłoka jest zabezpieczona przed atakiem 
sinizny i grzybów.  

Szczególne właściwości Dobre działanie izolujące rozpuszczalne składniki drewna 
i żywice 

Zastosowanie Okna i drzwi  

Metoda nanoszenia Zanurzenie, polewanie 

Lepkość w stanie gotowym do 
przerabiania 

12 – 13 s według DIN 53211 (kubek 4 mm, 20°C). 
Możliwy jest dokładniejszy pomiar za pomocą kubka 2 mm 
(art. nr 9550601): 70 – 80 s. 
Pomiar tylko bez piany i zanieczyszczeń (pył drewniany)! 

Podkład 1  ADLER Acryl-Tauchgrund 

Po ok. 4 godzinach wysychania przeszlifować papierem nr 
280. 
Po operacji zanurzania musi się przykryć pojemnik do 
zanurzania, w przeciwnym razie może dojść do 
wytworzenia się kożucha na powierzchni. 

Bez warstwy nawierzchniowej nie jest odporny na 
działanie warunków atmosferycznych! 

Warstwa pośrednia 1  ADLER Acryl-Spritzfüller (patrz karta techniczna) 

Lakierowanie nawierzchniowe 1  ADLER Acryl-Spritzlack (patrz karta techniczna) 

Rozcieńczalnik Woda; ilość dodawana ok. 40% 
 

Temperatura przerabiania 
i przedmiotu 

Nie poniżej + 10 °C 

Wysoka wilgotność powietrza i / lub niska temperatura 
wydłużają czas wysychania.  

Czas wysychania 
(temperatura pokojowa) 

pyłosuchy   ok. 30 min. 
nielepki   ok. 1 godzina 

nadający się do szlifowania ok. 4 godzin 

Wydajność  140 - 200 g/m2 w stanie gotowym do przerabiania po 
rozcieńczeniu ok. 40% wody  

Przechowywanie W miejscu chłodnym, ale zabezpieczony przed mrozem 



 
 
 

Ciąg dalszy ADLER Acryl-Tauchgrund 40950++ 

 

Trwałość Przynajmniej 1 rok w oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach 

Odcienie barwy Weiß (biały) 40950 

Wielkości pojemników 6 kg, 30 kg,  90 kg  

Wskazówki szczególne  Proszę przestrzegać zaleceń podanych w wytycznych do 
lakierowania okien drewnianych metodą natrysku oraz 
norm i wytycznych budowy okien 

Dane BHP Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Karcie 
Charakterystyki 

 
 
 


