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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 obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. 
Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny. 

 

ADLER Aqua-Deco-Lasur průmyslová kvalita  
51085 a násl. 

 

         
 

Popis produktu 
 
 

Vodou ředitelná slabovrstvá lazura na bázi akrylátových 
disperzí. Speciální světlostálé pigmenty zajišťují vynikající 
ochranu proti UV-záření. Bez obsahu těžkých kovů, splňuje 
normu EN 71, část 3 „Bezpečnost dětských hraček; migrace 
určitých prvků“. Velmi dobrá stohovatelnost. Při vystavení 
povětrnostním vlivům nedochází k odlupování. Neobsahuje 
biocidy. Pokud je nutná preventivní ochrana proti modrání, 
plísním a napadení hmyzem, musí se před použitím produktu 
ADLER Aqua-Deco-Lasur průmyslová kvalita 51085 a násl. 
použít impregnace Pullex Aqua-Imprägnierung 51320. 
 

Oblasti použití Není vhodné na dřevěné stavební díly, které jsou přímo 
vystavené povětrnostním vlivům, jako např. střešní podhledy – 
obložení a chráněné dřevěné fasády.  
 

Způsob nanášení Kartáčovací stroj  
 

Příprava podkladu Nové dřevo musí být čisté a suché. Vlhkost dřeva nesmí být 
vyšší než 15 %. 
Broušení zrnitostí 120 – 150 nebo hoblíkem. 
 

Skladba povrchové úpravy Pokud je to nutné, nejdříve impregnovat pomocí Pullex Aqua-
Imprägnierung 51320 (viz. technický list). 
1 x ADLER Aqua-Deco-Lasur průmyslová kvalita 51085 a násl. 
Vlastní zabarvení dřeva ovlivní konečný barevný tón.  
 

Údržba Intaktní plochy musí být zbaveny prachu a nečistot a natřeny 1 
x produktem Pullex Aqua-Plus 53101 nebo Pullex Plus-Lasur 
50314 ve světlých tónech (viz. technický list).  
 

Renovace Dřevo nejdříve zbavte starých nátěrů, prachu a nečistot pomocí 
mosazného kartáče. 
Následně impregnovat produktem Pullex Aqua-Imprägnierung 
51320 a 2 x natřít produktem   
Pullex Aqua-Plus 53101.  
K renovačnímu nátěru mohou být použity také produkty na bázi 
rozpouštědel Pullex  
Imprägnier-Grund 50208 a Pullex Plus-Lasur 50314 (viz. 
odpovídající technický list). 
 

Ředění Vodou, maximálně 20%. 
 
 



 
 
 
 

 ADLER Aqua-Deco-Lasur průmyslová kvalita 51085 a násl.  
 

 

Teplota zpracování a teplota 
objektu 

Ne méně než + 10 °C. 
Vyšší vlhkosti a/nebo nižší teplota mohou ovlivnit dobu schnutí. 
Během zpracování se vyhněte přímému slunečnímu záření. 
 

Pracovní nástroje Ihned po použití vyčistit vodou. Zaschlé zbytky barev odstraňte 
pomocí prostředku ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125. 
 

Vydatnost (na 1 nátěr) 40 - 50 g/m²  
 

Velikosti balení 20 l, 100 l, 600 l 
 

Skladování 
 

V chladu, ale ne mrazu. 
 

Trvanlivost Minimálně 1 rok v originálně uzavřeném obalu.  
 

Barevné tóny 
 

W30 bezbarvá  
 
 
Weide 
Eiche 
Zeder 
Oliv 
Mahagoni 
Ebano 
Teak 
Lärche 
Kiefer 
Nuss 
Palisander 
Weiß 

51089 jen k tónování pomocí 
míchacího systému ADLERMix 
 
51090 
51091 
51092 
51093 
51094 
51095 
51096 
51085 
51086 
51087 
51088 
51097 
 

 

 Všechny barevné tóny jsou navzájem míchatelné.  
 
U odstínu 51097 Weiss (bílá) může dojít při jednom nátěru ke 
žloutnutí, proto se doporučuje dvojitý nátěr.  
 

Bezpečnostní pokyny Dbejte prosím pokynů uvedených v bezpečnostních listech! 

 


