
 

 

04-10 (zastępuje 01-09) ZKL 5310                            Ciąg dalszy na stronie następnej 
 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com 

Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl 
 
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 dostarczanego produktu, 
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 Innenlalsur UV 100 30800  
 

           
 

Opis produktu Naturalny efekt do zastosowań wewnętrznych. 
Wodorozcieńczalna oddychająca lazura o bardzo dobrej 
ochronie przeciw żółknięciu. 
Dzięki swojej przeźroczystości o matowym połysku, 
pozostaje widoczny naturalny obraz drewna. 
 

Szczególne właściwości Zawiera środki do skutecznej ochrony przeciwsłonecz-
nej w celu absorpcji promieniowania UV i stabilizacji 
składnika drewna ligniny. Przez to zostaje wyraźniej 
zachowany naturalny obraz drewna w przypadku drew-
na drzew iglastych niż przy konwencjonalnych bez-
barwnych lazurach. 
 

Zastosowanie Więźby dachowe, boazerie na ścianach i sufitach. 
Nieskuteczny w przypadku barwnych rodzajów drewna 
drzew liściastych jak Meranti, Mahagoni itp. 
 

Metoda nanoszenia Nanoszenie pędzlem  
 

Przygotowanie podłoża Wilgotność drewna pomiędzy 12 i 15 % 
Strugane, oszlifowane drewno 
 

Powłoka 2 × Innenlasur UV 100 30800 
W razie potrzeby lekki szlif międzyoperacyjny za pomo-
cą włókniny ściernej 
 

Temperatura przerabiania 
i przedmiotu lakierowanego 

Nie poniżej + 10 °C. 
Wysoka wilgotność powietrza i/lub niska temperatura 
wydłużają schnięcie. 
 

Narzędzia pracy Natychmiast po użyciu oczyścić wodą. 
 

 

Rozcieńczalnik Produkt dostarczany w formie gotowej do przerabiania.  
 

Czas suszenia 
(temperatura pomieszczenia 20°C) 

Pyłosuchy po ok. 30 minutach 
Nadający się do szlifowania po ok. 60 minutach 
Nadający się do nakładania następnej warstwy lakieru 
po ok. 60 minutach 

Wydajność  Ok. 10 m²/l 
 



 
 
Ciąg dalszy                                                                                                                                          ADLER Innenlalsur UV 100 30801 ++ 
 
 
 

Wielkości opakowań 0,75 l, 3 l 
 

Trwałość Co najmniej 1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemni-
kach. Przechowywać w miejscu chłodnym, ale zabez-
pieczonym przed mrozem. 
 

Odcienie barwy 

 

UV 100 farblos 30800 do zabarwiania. 

Dane BHP Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Karcie 
Charakterystyki! 
 

 


