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Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, 
dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze 
instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 

Lignovit Interior UV 100 53229 
Wodna, cienkowarstwowa lazura do drewna do zastosowań we wnętrzach, specjalna do użycia w przemy-
śle i rzemiośle 

OPIS PRODUKTU 

Informacje ogólne 
 

Wodorozcieńczalna, cienkowarstwowa i aktywnie oddychająca la-
zura do drewna do zastosowań we wnętrzach na bazie dyspersji 
akrylanowej. Zapewnia naturalny wygląd drewna iglastego ze 
względu na przeźroczystość i matowość. 

Szczególne właściwości 
Normy na metody badań 

 
 
 
 
 

 

• Zawiera czynne środki chroniące przed działaniem światła po-
chłaniające promieniowanie UV i stabilizujące składnik drewna, 
ligninę.  

• Znacząco dłuższa stabilizacja naturalnego wyglądu drewna 
iglastego, jak w klasycznych lazurach bezbarwnych. 

• Wolna od chemicznych środków ochrony drewna. 

• Wyjątkowo aktywnie oddychająca – zdrowy klimat w pomiesz-
czeniu. 

• Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu 
wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodli-
wych substancji lotnych: A+ 

Zastosowania 

 

• Do elementów budowlanych z drewna iglastego nie utrzymują-
cych wymiarów i utrzymujących je w ograniczonym stopniu w 
zastosowaniach we wnętrzach, jak np. elementy ścian i sufitów. 
Szczególnie nadaje się do drewna świerkowego.  

• Nie nadaje się do barwnych gatunków drewna liściastego, jak 
meranti, mahoń itp. 

• W przypadku modrzewia syberyjskiego i cedru, zawierających 
duże ilości żywicy, dla wyrobów struganych może dojść do 
skrócenia trwałości pokrycia lakierowego. 

PRZERABIANIE 

Wskazówki dotyczące przera-
biania 

 
 

• Przed użyciem proszę produkt wymieszać. 

• Minimalna temperatura produktu, przedmiotu lakierowanego i 
pomieszczenia musi wynosić przynajmniej +10°C. 

• W przypadku malowania nowych elementów zalecamy zagrun-
towanie i nałożenie warstwy pośredniej ze wszystkich stron. 

• Ze względów technicznych nie można całkowicie zapobiec wy-
pływowi żywicy 

• Unikać bezpośredniego działania promieniowania słonecznego 
w czasie przerabiania (zbyt szybkie wysychanie początkowe). 

Techniki nanoszenia 

 

 

 

Metoda nanoszenia Pędzel Natrysk Vacumat 

Rozcieńczalnik – woda 

Dodatek rozcieńczalni-
ka w % 

– do 10 

Ilość naniesień 2× 2× 2× 

Ilość nanoszona (g/m2) 
Powierzchnia strugana 

– ok. 80-100 

Wydajność na nanie-
sienie (m2/l) 

Powierzchnia strugana 

ok. 10-12 – – 
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 1) Wydajność z uwzględnieniem dodatku na rozcieńczanie i strat 
przy natrysku. 

Produkt jest gotowy do nanoszenia. 

Kształt, jakość podłoża i wilgotność drewna wpływają na zużycie / 
wydajność. Dokładną ilość zużywaną można określić tylko w wyniku 
wcześniej przeprowadzanych prób lakierowania. 

Czasy schnięcia 
(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej) 

 

Pyłosuchy (ISO 1517) Ok. 30 minut 

Nadający się do szlifowania Ok. 60 minut 

Nadający się do nanoszenia 
następnej warstwy 

Ok. 60 minut 

Suchy całkowicie Ok. 12 godzin 

 
Podane liczby są tylko orientacyjne. Schnięcie zależy od gatunku 
drewna, grubości warstwy, temperatury, warunków wymiany powie-
trza i względnej jego wilgotności. 

Czyszczenie narzędzi 

 

Narzędzia pracy oczyścić wodą natychmiast po użyciu. 

Przyschnięte resztki farby usunąć środkiem ADLER Aqua-Cleaner 
80080 lub ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125. 

PODŁOŻE 

Rodzaj podłoża Drewno iglaste strugane, szlifowane lub surowe po cięciu piłą.  
Zoptymalizowany do stosowania na drewno świerkowe.  

Właściwości podłoża Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od tłuszczów i 
wosków oraz od pyłu drzewnego. 

W przypadku drewna surowego po cięciu piłą należy się liczyć ze 
zwiększonym zużyciem. 

Wilgotność drewna 12 do 15% 

Przygotowanie podłoża W celu zoptymalizowania trwałości zalecamy gładkie powierzchnie 
drewna, jak np. wyroby strugane, przeszlifować papierem nr 80 
w kierunku włókien drewna, dokładnie oczyścić i usunąć wypływa-
jące składniki drewna, jak np. żywice i pęcherze żywiczne. Ostre 
krawędzie należy zaokrąglić.  

WYKONANIE POKRYCIA 

Podkład 1× Lignovit Interior UV 100 53229 

Szlifowanie międzyoperacyjne 

 

W razie potrzeby szlif papierem nr 240-280. 

W czasie wykonywania prac szlifierskich stosować filtr przeciwpy-
łowy P2. 

 

Lakierowanie nawierzchniowe 1× Lignovit Interior UV 100 53229 

PIELĘGNACJA I RENOWACJA 

Pielęgnacja 
 

W razie potrzeby powierzchnie jeszcze w idealnym stanie oczyścić 
z kurzu i brudu i pomalować pędzlem 1 × lakierem Lignovit Interior 
UV 100 53229. 

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych 
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produktów. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Wielkości opakowań 
 

4 l; 18 l 

Odcienie barwy 

 

Lakier podstawowy 
Bezbarwny 53229 

Odcienie pastelowe można otrzymać stosując system mieszania 
farb ADLERMix. 

Produkty dodatkowe ALDER Aqua-Cleaner 80080  
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125  

INNE INFORMACJE 

Trwałość / przechowywanie 

  

Przynajmniej 1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.  

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośred-
nim działaniem promieniowania słonecznego, mrozem i wysokimi 
temperaturami (powyżej 30°C). 

Dane techniczne Lepkość w stanie dostarczanym Ok. 25 s wg DIN 53211 
(kubek 4 mm, 20°C) 

Zawartość LZO Wartość graniczna dla lakieru Lignovit Interior UV 
100 (kat. A/e): 130 g/l (2010). Lignovit Interior UV 
100 zawiera maksymalnie 40 g/l LZO. 

Dane BHP 

 

Proszę zapoznać się z Kartą Charakterystyki dla produktu. Aktualną 
wersję można pobrać ze strony www.adler-lacke.com 

 

 
 

http://www.adler-lacke.com/

