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Leírás 

Vízzel hígítható páckeverékrendszer sötét, csillogó színárnyalatokhoz, melynek alapját a speciális, színtartó, 
a pórusrajzolatokat nem kiemelő páchatást keltő színanyagok képezik. Lombhullató faanyagok esetén 
használatos. A sárga, piros és fekete alappácokkal sötét, csillogó színárnyalatok széles palettája keverhető 
ki. 

Az ADLER Aqua-Dark mind vízzel hígítható, mind oldószertartalmú bútorlakkokkal történő felüllakkozáshoz 

egyaránt használható. 

A három alappác egymással vegyíthető, és szükség esetén ADLER Aqua-Classic Farblos 13301-gyel 

maximum 1:10-hez keverési arányban hígítható. 

Alkalmazási területek 

Finom és durva pórusú lombhullató faanyagok pácolására, amennyiben a pácolás célja az erős, tartós, a 

pórusokat nem kiemelő színhatás elérése. 

Az ADLER Aqua-Dark használatát különösen az alábbi fafajták esetén ajánljuk: bükk, juhar, nyír, éger, 
barkóca, körte, foltos juhar, cseresznye, dió, tölgy és kőris. 

Az egyenletes pácolási kép elérése érdekében, az anyaghoz maximum 10 %-nyi ADLER 

Aqua-Beizzusatz 89344-et adhat hozzá. Az olyan fafajták esetében, mint amilyen a juhar vagy a bükk, a 

pácadalékkal ki lehet egyenlíteni a faanyagon a szabálytalanságokat, amelyeket a különféle faszerkezetek 

különböző szívóképessége idéz elő. Körtefa esetén mindenkor ajánljuk, hogy a pácanyaghoz keverjen 

legalább 5 %-nyi ADLER Aqua-Beizzusatz 89344-et.  

10 %-os töménység fölött azonban gondok lehetnek az anyag felületen való megtapadásával. 

Feldolgozás 

A felületet gondosan csiszolja meg 150-es szemcsézettségű csiszolóvászonnal. Ajánlatos a megcsiszolt fát 

megnedvesíteni, majd száradás után 150-180-as szemcsézettségű csiszolóvászonnal simító csiszolást 

végezni rajta; a tömör tölgy esetén ez az eljárás különösen szükséges. 

Az ADLER Aqua-Dark-ot jól kavarja fel a feldolgozás előtt és a munka menete során is. A pácokat két 

rétegben, még nedves állapotban festékszóróval (sűrített levegővel működő szórópisztoly: 1,5 mm-es 

fúvóka, 2,0-2,5 bar nyomás) kell felvinni a felületre, ill. egymásra némi ráhagyással, szálirányban 

egyenletesen eloszlatva,  úgy, hogy a felület enyhén nedvesnek tűnjön. A kevésbé nedvszívó fafajták 

esetén kevesebb pácot kell felhordani, mint az erős szívóképességgel rendelkezők esetében. 

A pác felhordására mind az Airmix, mind az Airless alacsony nyomással működő festékszórók alkalmasak. 
Kisebb felületek esetén a pácot ecsettel vagy szivaccsal is fel lehet hordani. 

Durva pórusú fafajták (kőris, tölgy) esetén lehetőség van a markáns és a pórusokat kiemelő pácolási kép 
elérésére, amennyiben a pácokat a felhordást követően először a szálirányra merőlegesen, majd azzal 
párhuzamosan hordja fel.

11-09 (a 06-03 helyett) fordíts! 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com  

Útmutatónk az ismeretek mai szintjét tükrözi, célja a vásárló/felhasználó legjobb tudásunk szerinti tájékoztatása. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkori alkalmazási területet 
és a feldolgozási körülményeket. A szállított termék alkalmasságát és használatának módját a vásárló/felhasználó saját felelősségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk egy 
mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink“ érvényesek. Jelen kiadással, minden korábbi műszaki 
adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk. 

mailto:info@adler-lacke.com


Folytatás ADLER Aqua-Dark 13596 ff 

Száradási idő (20 °C-os szobahőmérsékleten): kb. 12 óra, a legjobb, ha egész éjszakán át szárad. Vízzel 

hígítható falakkokkal már 5 órányi száradás után felüllakkozható. 

Különböző fafajták (tölgy, vörösfenyő stb.) vízben oldódó anyagokat tartalmaznak, amelyek a vízzel 

hígítható bútorlakkokkal történő lakkozás hatására aktiválódnak. Az elszíneződések vagy rajzolatok 

kialakulásának elkerülése érdekében (ezek a faanyag eredetétől függően különböző erősségűek lehetnek) 

azt ajánljuk, hogy tölggyel, vörösfenyővel és más, vízben oldódó, tartalmazott anyagokban gazdag 

fafajtákkal történő lakkozás esetén a felületet alapozza elő ADLER PUR-Primer 25291-vel (lásd az 

PUR-Primer-ra vonatkozó adatlapot!). A száradást és a köztes csiszolást követően vízzel hígítható 

falakkokkal le lehet lakkozni. 

A pácolás megkezdése előtt minden esetben végezzen próbapácolást az eredeti faanyagon, majd 

lakkozza is be azt a használni kívánt lakkal, hogy meg tudja ítélni a végleges színárnyalat minőségét. 

Egy-egy feladat elvégzésére mindig csak ugyanazokat a pácokat használja. 

Fémmel való érintkezés esetén megváltozik a színárnyalat. Festékszóró pisztolyban megmaradt vagy 

fűrészporral szennyezett pácokat már ne töltsön vissza az eredeti csomagba. 

Kérjük, ügyeljen a „Faanyagok pácolására vonatkozó irányelvek”-ben, valamint a „Biztonságtechnikai 

adatlap”-on foglaltakra. 

Felhasználható mennyiség 

Kb. 8 m
2
/l felhordásonként, a pácolandó részek alakjától függően. 

Csomagolás 

1 l, 5l 

Tárolás 

Hűvös, de fagymentes helyen. 

Tárolási idő 

Legalább 1 évig a gyárilag lezárt kiszerelésben. 

Színárnyalatok 
 

Sárga alappác 13596 
Piros alappác 13597 
Fekete alappác 13598 

Fehérítő 
 

ADLER Aqua-Classic farblos 13301 

Pácadalék 
 

ADLER Aqua-Beizzusatz  89344 

 


