
Aquawood-Natureffekt  53700 
 
 

Opis produktu Wodorozcieńczalny, tępo matowy lakier prześwitujący 
na bazie dyspersji poliuretanowej (PUR) o dobrej 
odporności na działanie światła, wysokiej odporności na 
zarysowanie, nie wykazuje tendencji do sklejania się 
przylegających warstw, odporny na działanie czynników 
chemicznych. Nie ulega żółknięciu i jest wolny od 
biocydów. 
 

Szczególne właściwości Szczególnie naturalny wygląd, podkreśla podłoże 
drewniane. 
 

Zastosowanie Okna drewniane, specjalnie do konstrukcji drewniano-
aluminiowych, nie nadaje się do wystawienia na 
bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych na 
zewnątrz. 
 

Metoda nanoszenia Natryskiwanie (Airless, Airmix) w postaci dostarczanej, 
80 – 100 bar, dodatkowe powietrze: ok. 1,5 bar. 
Natryskiwanie sprężonym powietrzem po rozcieńczeniu 
ok. 10% wody (dysza: 1,8 mm) 
 

Kompozycja powłoki Drewno iglaste i liściaste: 
1 × Aquawood-Tauchimprägnierung (patrz Instrukcja) 
Suszenie 4 godziny 
Szlifowanie pośrednie papierem nr 280 
1 × Aquawood-Natureffekt 
Grubość warstwy mokrej: 200 – 250 µm 
 

Rozcieńczalnik Woda, dostarczany w formie gotowej do nanoszenia 
metodą Airless.  
 

Czas suszenia 
(temperatura pomieszczenia 20°C) 

Pyłosuchy  po ok. 30 minutach 
Nielepki  po ok. 3 godzinach 
Całkowicie suchy  po ok. 12 godzinach 
 

Temperatura przerabiania 

i przedmiotu lakierowanego 

Nie poniżej + 10 °C 
Wysoka wilgotność powietrza i / lub niska temperatura 
opóźniają schnięcie. Unikać bezpośredniego działania 
promieniowania słonecznego (zbyt szybkie schnięcie) 
 

Narzędzia Natychmiast po użyciu oczyścić wodą. Przyschnięte 
resztki farby usunąć środkiem ADLER Aqua-Cleaner 
lub ADLER Abbeizer. 
 

Wydajność  Zużycie przy natryskiwaniu metodą Airless: 
ok. 400 g/m2 lub 100 – 150 g/mb profilu okna 
 

 
3-02 (zastępuje 2-02) ciąg dalszy na drugiej stronie 

 
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, nie są 
jednak zobowiązujące i należy je dobrać do rodzaju zastosowania i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność 
o zastosowaniu i warunkach przerabiania. 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. 



Ciąg dalszy Aquawood-Natureffekt 53700 

 

Forma dostarczana 5 kg, 25 kg 

Przechowywanie W miejscu chłodnym, ale zabezpieczonym przed 
mrozem 

Czas przydatności do użycia 1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach 

Szczególne wskazówki Przestrzegać wytycznych do pracy przy lakierowaniu 
okien drewnianych metodą natryskiwania wraz z 
normami i wytycznymi do konstrukcji okien! 
 

Dane BHP Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Karcie 
Charakterystyki! 

 


