
  

 
11-09 (nahrazuje 10-09)  Prosím obraťte 
 

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

 
Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a 
podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je 
vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti 
plechovek, barevných tonů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.   
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0,1-1,0 %           

 

Popis 
 

Vodou ředitelné koncentráty barev s dobrou světlostálostí a vysokou svítivostí. 
 

Všechny koncentráty této řady lze mezi sebou míchat v libovolném poměru, takže může být 
pokryto široké spektrum barevných odstínů.  
 

Oblasti použití 

 

Pro zabarvení vodových laků na nábytek, 
 

 pokud má být u přírodních ploch silněji zvýrazněna struktura dřeva a požaduje se vzhled, 
který se podobá lakům zvýrazňujících texturu dřeva na bázi rozpouštědel (např. ADLER 
Tiropur). 

 

 pokud má být u namořených ploch zvolený barevný odstín prohlouben nebo má být barevně 
poněkud změněn. 

 

Zpracování 
 

Mají-li být zabarveny transparentní laky, pak se to provádí obvykle jenom u krycího (vrchního) 
laku.  
 

Pro bezproblémové zpracování zabarvovacích laků nesmí být barevný kontrast vůči základu 
příliš silný. 
 

Budou-li lakovány přírodní plochy a nebo jenom velmi světle namořené podklady, pak se 
doporučuje přidat k vrchnímu laku množství 0,1 – 1,0 hmotnostních procent.  
 

U tmavých dřev popř. tmavě namořených ploch může být přidávané množství zvýšeno až na 5 
hmotnostních procent. 
 

Dřeva listnatých stromů s jemnými póry, jako jsou třešeň, buk, hrušeň, olše atd., bývají 
s oblibou lakována zabarvenými krycími laky. Pro tuto oblast použití jsou  určeny speciální 
koncentráty jako je např. ADLER Aqua-Tint „Mittel“ nebo ADLER Aqua-Tint „Kirsch“ (třešeň). 
Jako směrná hodnota se doporučuje přidávané množství ca 1 hmotnostního %. 
 
Před zahájením lakování má být vždy provedena zkouška na originálním podkladu, aby 
bylo možno posoudit zpracovatelnost zvoleného barevného odstínu a také výsledek 
lakování. Při dobrém sladění barvy s podkladem, který se má lakovat, může být 
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zabarvovacím lakem proveden ve výjimečných případech jak základní nátěr, tak také 
vrchní nátěr. 
 

Dodávané balení 
 
250 ml 

 
Skladování 
 
V chladu, ale ne v mrazu 

 
Skladovatelnost 
 
1 rok v originálně uzavřených nádobách 
 

Barevné odstíny 
 
Gelb (žlutý) 89051 

Orange (oranžový) 89052 

Rot (červený) 89053 

Braun (hnědý) 89054 

Blau (modrý) 89055 

Schwarz (černý) 89056 

Weiß (bílý) 89057 

Kirsch (třešeň) 89058 

Buche natur (přírodní buk) 89059 

Kirsch Gold (třešeň zlato) 89060 

Tabak 89061 

Birne (hruška) 89062 

Nussbraun (hnědý ořech) 89063 

Mahagoni 89064 

Oliv 89065 

Grau (šedý) 89066 

Hell (Fichte, Esche) světlý (smrk, 
jasan) 

89251 

Mittel (Buche, Kirsch) střední (buk, 
třešeň) 

89252 

Dunkel(Nuss, Palisander) tmavý 
(ořech, palisander) 

89253 

 
 


