
 

 
 
01-08 Otočte list

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-351 
Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a 
podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti 
použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných 
odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny. 

Aquawood-Lärchenöl tauchfertig  53179
 

   
 
 
 

         

 
Popis výrobku 
 

Vodouředitelný olej na bázi vysoce hodnotných přírodních a 
syntetických surovin. Velmi dobrá schopnost průniku a silný 
vodoodpudivý účinek.  
Zdůrazňuje charakter dřeva matným, přirozeně působícím 
povrchem. 
 

Speciální vlastnosti 
 

Nátěr je chráněn proti napadení houbami způsobujícími 
modrání dřeva a proti napadení plísněmi 

Oblasti použití 
 

Dřevěná okna 
Vhodný především na dřevo jehličnanů. 
Dřevěná okna s olejovým nátěrem neodpovídají normám pro 
natírání rozměrově stálých konstrukčních prvků ze dřeva 
(např. ÖNORM B 3803, ÖNORM C 2350). Je nutno dát 
koncovému spotřebiteli prokazatelně písemně na vědomí 
technický list „Pokyny pro údržbu dřevěných oken natřených 
přípravkem Aquawood-Lärchenöl“. 
 

Způsob nanášení 
 

Máčení nebo polévání 

Nátěrový systém 
 

1x máčení nebo polévání přípravkem Aquawood Lärchenöl 
tauchfertig 
5 hodin schnutí před dalším nátěrem 
zabroušení dohladka zrnitostí 220 – 240 
1x máčení nebo polévání přípravkem Aquawood Lärchenöl 
tauchfertig 
 
Používejte pouze ověřené silikonové těsnicí látky. Nutno 
se informovat! 
 

Ředění 
 

Přípravek je připraven k máčení, příp. polévání cca 55 – 65 s 
DIN 53211 (nádobka 2 mm). Pro větší díly je možno zředit až 
20 % vody. Ztráty vzniklé odpařením je nutno vyrovnat 
přidáním vody. 
 

Doba schnutí (pokojová teplota 20°C) 
 

nelepí se prach             po cca  30 minutách 
nelepivý nátěr  po cca 5 hodinách 
proschlý nátěr           po cca 12 hodinách 
 

Teplota zpracování a teplota 
objektu 
 

Nesmí klesnout pod + 10°C 
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují dobu 
schnutí. Zabraňte přímému slunečnímu záření (schnutí by 
bylo příliš rychlé). 
 

Pracovní nástroje Po použití ihned omyjte vodou. Zaschlé zbytky barvy odstraň-



 
 
 
 
 
 

Pokračování Aquawood-Lärchenöl tauchfertig 53179
 
 

 

 te pomocí ADLER Aqua-Cleaner nebo ADLER Abbeizer. 
 

Vydatnost 
 

Cca 100 g/m² na vrstvu 

Velikost balení 
 

25 kg 

Skladování 
 

V chladu, ale bez přístupu mrazu 

Trvanlivost 
 

6 měsíců v originálních uzavřených nádobách 

Barevné odstíny 
 

Bezbarvý          53179 

Bezpečnostně technické pokyny 
 

Dodržujte pracovní směrnice pro natírání dřevěných oken 
stříkáním! 

Zvláštní pokyny 
 

Dodržujte bezpečnostní list! 

 


