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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami 

spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť , preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na 

ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena 

veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 
 

ADLER Woodwax 30720  

           
 

 

 

          

 

Popis výrobku Vodou riediteľná riedka vosková emulzia pre interiér. 

Preniká hlboko do dreva a chráni pred prienikom vody. 

Nemení vlastnú farbu dreva. Voskovo hodvábny vzhľad 

vzniká bez vykartáčovania ihneď po vyschnutí..    

    

Oblasť použitia drevené stropy, drevené obklady, panely  

 

Aplikácia natieranie (akrylový štetec), striekanie (vysoký tlak) 

 

Náter 2-3x ADLER Woodwax neriedený 30720 (medzi 

nátermi ľahké brúsenie brúsnym rúnom) 

 U panelov pero-drážka odporúčame náter pred montážou, 

ak to nie je možné, naneste v spojoch iba málo výrobku 

ADLER Woodwax, aby sa zabránilo zlepeniu. 

 

Následná úprava Po poslednom nátere je možné vykartáčovanie, pričom sa 

zosilní voskový efekt. 

 

Riedenie  Vodou podľa potreby; výrobok je pripravený na 

spracovanie. 

 

Teplota spracovania   Nie menej ako +10C. 

a objektu  Vysoká vlhkosť vzduchu  a/alebo nízke teploty predlžujú 

sušenie. 

 

Čas sušenia  Možné prebrúsť po 3 hodinách. 
(pri izbovej teplote 20C) 

 

Pracovné náradie  Ihneď po použití vyčistiť  s vodou. Striekacie zariadenie 

nechať dobre vyschnúť, aby sa zabránilo zhrdzaveniu. 

Zaschnuté zvyšky vosku odstrániť výrobkom ADLER 

Abbeizer Rote Krähe 95125. 

 

Výdatnosť  10-15 m
2
/l 

  

Balenie  375 ml, 750 ml, 3 l 
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Pokračovanie  
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Skladovanie V chlade, ale nie v mraze. 

 

Skladovateľnosť 3 roky v originálne uzavretom  balení. 

 

Farebné odtiene bezfarebný farblos 30720 tónovateľný 

 Iné farebné odtiene sa dosiahnu vďaka ADLER 

miešaciemu systému podľa vzorkovníka Meine 

Lieblingsfarbe alebo Color4you 

 

Techn. bezpečnostné  Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov! 

údaje  

 

Osobitné upozornenia Aj pri spracovaní lakov s nízkym obsahom škodlivých 

látok je potrebné dodržiavať bežné ochranné predpisy. 


