
 

 
03-14 (a 08-09) helyett) Fordits! 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@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 sa ját 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. 
 

Lignovit Color  53223 ff 
 

           
 

 

 

          

 

Termékleírás  

 

Vízzel higítható, fedő fabevonó anyag ipari és üzemi 
használatra kiváló minőségű akrildiszperzió bázissal. Jó 
időjárásállandóság. A bevonat kékpenész és penészgomba 
fertőzés ellen véd. 
 

Különleges tulajdonságok  Nagyon jó felordhatóság, jó tapadószilárdság 
 

Felhasználási területek A nem mérettartó és mérsékelten mérettartó fa szerkezeti 
elemek kül- és belterületen, mint pl. profildeszkák, vagy 
balkonelemek. Nem alkalmas élelmiszerrel és állateledellel 
való közvetlen érintkezéshez. Ne használják olyan 
faanyagokhoz, amelyek tartós kapcsolatban állnak földdel 
és/vagy vízzel. 
 

A felhordás módja Vacumat, festés 
 

Alapozó előkezelés A fa nedvességtartalma 12-15 % között. Gyalult, csiszolt, vagy 
fűrészelt fán használható  
 

A rétegek felépítése Színes árnyalatok:  
2x Lignovit Color 53223 ff enyhe 280-as szemcsézettségű 
köztes csiszolással. 
 
Fehér plusz pasztell színárnyalatok:  
1x Lignovit Sperrgrund 40960 plusz 1x Lignovit Color 53233 
ffenyhe 280-as szemcsézettségű köztes csiszolással.  
 
Amennyiben kékpenész (B, ellenőrzés az EN 152-1 szerint), 
farongáló gombák (P, ellenőrzés az EN 113 szerint) és 
rovarfetőzés (Iv, ellenőrzés az EN 46 szerint) ellen védelem 
kívánatos, azt megelőzően Lignovit Imprägniergrund 53134-
gyel impregnálni (felhordott mennyiség normaellenőrzésnél 
200 g/m², 2/05 sz. Elismerő bizonyítvány). 
 

Felhasználási- és 

Tárgyhőmérséklet  

Nem használható + 10 °C alatt. 
A levegő magas nedvességtartalma és/vagy alacsony 
hőmérséklet késleltetheti a száradást. Kerülje a közvetlen 
napsugárzást (túl gyors rászáradás). 
Hűvös, de fagymentes helyen tárolni. 
 

Munkaeszközök A munkaeszközöket közvetlenül használat után vízzel meg 
kell tisztítani. 
 



 
 
 
 
 
 

Folytatás Lignovit Color 53223 ff 
 

 
 

Száradási idő (Szobahőmérséklet 20 °C) Porszáraz kb. 30 perc elteltével 
Csiszolható kb. 3 - 4 óra elteltével 
Átlakkozható kb. 3 - 4 óra elteltével 
Teljesen száraz          kb. 12 óra elteltével 
 

Kiadósság (rétegenként) Felhasznált mennyiség kb. 10 m²/l ill. kb. 100 g/m² és réteg.  
Legkisebb felhordott mennyiség 200 g/m². 
 

Csomagolás 4 liter, 18 liter 
 

Tartósság  
 

Eredeti lezárt csomagolásban legalább 1 év. 

Színárnyalatok 

 

Bázislakkok az RAL-, NCS- fedőlakkok színezéséhez és 

különleges színárnyalatok az ADLERMix-színkeverő 

rendszeréhez: 
W 30      53224 
W 10      53223 
 

Biztonságtechnikai adatok 
 

Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapot! 

 

 


