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Popis výrobku Vodou ředitelný bezbarvá mezinátěr na bázi akrylátových disperzí 
s vynikající plnivostí a velmi dobrou brousitelností. Velmi dobrá 
odolnost vůči povětrnostním vlivům ve spojení s lazurou 
Aquawood DSL. Nezatěžuje životní prostředí. Mezinátěr chrání 
před modráním a plísněmi.  
 

Zvláštní vlastnosti Produkt obsahuje speciální stopovací látky na bázi 
nanotechnologie, tím může být později prokázáno správné 
použití.  
 

Zabraňuje probroušení barevných impregnací nanášených 
máčením, zlepšuje významně odolnost struktury laků vůči 
povětrnostním vlivům pomocí „uzavření povrchu kolem dokola“. 

 

Oblasti použití Mezinátěr na dřevěná okna a domovní dveře. 
Zabudované lišty na sklo nenatírat. Nepoužívat na okenice 
s perem a drážkou. 
 

Způsob nanášení Polévání nebo máčení  
 

Příprava podkladu Výbrus dřeva zrnitostí 120 - 150 
 

Základování Aquawood TIG U 57601 a násl. farbig (barevný)  a Aquawood 
TIG E 57701 a násl. farbig (barevný) (srovnej s tech. listem) 
Aquawood TIG Spezial 51055 a násl. (srovnej s tech. listem) 
schnutí mezi nátěry minimálně 4 hodiny 
 

Mezinátěr Aquawood Intermedio HF 53769 
Schnutí mezi nátěry minimálně 2 hodiny 
mezibrus zrnitostí 220-240 
 

Vrchní nátěr Aquawood DSL 51751 a násl. zředěná cca 5 % vody (viz tech. 
list) 

Tloušťka mokrého filmu minimálně 225 m 
 

Ředění Výrobek připraven ke zpracování 
viskozita zpracování cca 14 s (DIN 53211, 4-mm-pohárek), 67 - 
72 s (2-mm-pohárek) 
Ztráty způsobené odpařením je nutno při zpracování vyrovnávat 
přidáním vody! 
 

Teplota zpracování a 

objektu 

Nesmí klesnout pod + 10 °C. 
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují dobu 
schnutí. 



 

 

 

Pokračování                        Aquawood Intermedio HF 53769 

 

 

Doba schnutí  
(při pokojové teplotě 20 °C) 

 

Minimálně 2 hodiny 
 

Pracovní nástroje Okamžitě po použití vyčistit vodou. Přischlé zbytky barev 
odstranit výrobky ADLER Aqua-Cleaner 80080 nebo 
ADLER Abbeizer 95125. 
 

Vydatnost  (na 1 vrstvu) cca 10 m
2
/l popř. 55 g/lfm okenní profil 

 

Velikost balení 25 kg 

 

Skladování V chladu, ale ne v mrazu 

 

Trvanlivost 1 rok v originálním uzavřeném balení 

 

Barevné odstíny Bezbarvý 

 

Zvláštní upozornění 

 

Dodržujte pracovní směrnice pro stříkání dřevěných 
oken! 

 

Bezpečnostně technické údaje 

 

Dbejte na bezpečnostní list! 

 


