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ADLER Aqua-Resist               30460 ff 

Ūdens bāzes caurspīdīga multi-klājumu laka mēbelēm un interjeram pielietošanai 

industriālai ražošanai un profesionāļiem. 

PRODUKTA APRAKSTS 

Vispārējā informācija Caurspīdīgs ūdens bāzes vien-komponenta pārklājums koka 
virsmām. Izcila ķīmiskā un nodilumizturība, laba izturība pret 
krēmiem un ziedēm (taukvielām); izcila šķiedras izcelšana, 
caurspīdība, klāšanās; laba gaismas izturība; izcils stingrums uz 
vertikālām virsmām. Produkts satur speciālus UV filtrus, kas 
pasargā no dzeltēšanas un izbalēšanas saules staru ietekmē. 
Iespējams lietot metodi laka-uz lakas. 
 

Sevišķas īpašības 
Testēšanas standarts 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

• ÖNORM A 1605-12 (Mēbeļu virsmas): 
Izturība pret ķīmiskām reakcijām: 1-B1 
Reakcija pret berzi:                           2-D (≥ 50 U) 
Reakcija pret skrāpējumiem:          4-D (≥ 1,0 N) 

• DIN 68861 (Mēbeļu virsmas): 
1. daļa: Izturība pret ķīmisku stressu: 1 B 
2.daļa: Reakcija pret berzi:    2 D (virs 50 līdz 150 U/tums) 
4.daļa: Reakcija pret skrāpējumiem: 4 D (> 1,0 līdz ≤ 1,5 N) 

• ÖNORM A 3800-1 (ugunsdrošība) savienojumā ar liesmu 
slāpējošu substrātu: 
Liesmu slāpējošs (iepriekš B 1 saskaņā ar B 3800-1), Q1, Tr 1. 

• Augsti nedegošs pārklājuma materiāls jūrā braucošiem 
kuģiem (saskaņā ar SOLAS 74/88 Paragrāfs II-2)   

• ÖNORM s 1555 vai DIN 53160 izturīgs pret sviedriem un 
siekalām. 

• ÖNORM EN 71 3.daļa Rotaļlietu drošība: dažu elementu 
migrācija (brīvs no smagajiem metāliem).   

• Franču priekšraksts DEVL1104875A attiecībā uz pārklājumu 
produktu marķēšanu saistībā ar to gaistošo piesārņotāju 
emisiju: A+ 

 

Pielietojuma jomas 
                      

 

• Augstas noturības mēbeļu un interjera elementu, ieskaitot 
virtuves un vannas istabu virsmas (izņemot darba virsmas): 
piemērošanas jomas II līdz IV saskaņā ar ÖNORM A 1610-12 
piemēram virtuves, vannas istabas, skolu un viesnīcu 
mēbeles, dzīvojamo un guļamistabu mēbeles u.c. 

• Ideāla krēslu un citu korpusa mēbeļu lakošanai, kur 
nepieciešama izcila izturība pret krēmiem un ziedēm 
(taukvielām). 

• Struktūrām, kuras ir augsti-nedegošas vai liesmu slāpējošas. 
 

APSTRĀDE 

Lietošanas instrukcija • Produktu pirms lietošanas samaisīt!  

• Objekta, produkta un telpas temperatūrai jābūt vismaz  
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+15oC . 

• ADLER Aqua-Resist 30460 ff lieto kā vienkomponenta 
pārklājumu. 

• ADLER Aqua-Resist 30460 ff piemīt izcilas koksnes šķiedras 
izcelšanas un caurspīdības īpašības. Ja ir nepieciešams 
pastiprināt izskatu (līdzīgi kā šķīdinātāja bāzes lakām), tad var 
uzklāt beici vai ietonēt laku līdz 0,5%  ar īpašo saskaņoto 
ADLER Aqua-Tint Kirsch Gold 89060 (vai citu toni) pirms 
lakošanas.    

• Dažādu sugu koki, tādi kā ozols un lapegle (un tamlīdzīgi) 
satur ūdenī šķīstošas substances, kuras kļūst aktīvas, 
uzsedzot pirmo kārtu mēbeļu krāsas ūdens bāzes 
atšķaidītāju. Lai izvairītos no nevienmērīga krāsu toņa 
veidošanās (kas var būt dažādi izteikts, atkarībā no koka 
sugas), mēs rekomendējam, strādājot ar ozolu, lapegli un 
citām koku sugām, kuras ir piesātinātas ar substancēm, 
lietot vispirms kā grunti ADLER PUR-Primer 25291. 
Alternatīvi jūs varat lietot ADLER Aqua-Intense GL 30016 kā 
gruntējumu lapu kokiem. 

• Lakojot jūras transporta interjera elementus lietojiet  
2 x 100 g/m2. 

• Ja tiek lakoti kuģu interjera elementi, nelietot liesmu 
slāpējošus virsmas materiālus uz caurulēm, cauruļu 
pārsegiem un kabeļiem. 

• Lūdzu sekojiet mūsu „Rokasgrāmata darbam ar ūdens bāzes 
mēbeļu krāsām/ lakām”. 

• Lūdzu atsaukties uz attiecīgo produkta datu lapu. 
 

Uzklāšanas tehnika 

 

Uzklāšanas 
metode 

Airless Airless 
spiediena 
(Airmix, 
Aircoat 

u.c.) 

Smidzināšanas 
pistole 

Sprauslas izmērs 
(ø mm) 

0,23-0,33 0,23-0,33 1,8-2,0 

Smidzināšanas 
spiediens 

(bar) 

100-120 60-90 2,5-3,5 

Izsmidzināmais 
gaiss 
(bar) 

- 1-2 - 

Atšķaidīšana 
(šķīdinātājs) 

ūdens 

Pievienojamā 
atšķaidītāja 
daudzums 

(%) 
 

- - Apm. 5 
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Patēriņš 
(g/m2) 

Apm. 80-120 vienai kārtai; 
Kopējais patēriņš (pirmajai un gala 

kārtai) 
Max.450  

Žūšanas laiks 
(pie 23OC un 50% relatīvā mitruma) 
 

              

 

 

Var atkārtot klājumu Aptuveni pēc 3 stundām 

Zemas temperatūras un /vai augsts gaisa mitrums var ievērojami 
palielināt žūšanas laiku. 
Lai uzlabotu stiprību, mēs iesakam sekojošo klājumu veikt 
nākamajā dienā, lai žūšana nakts laikā notiktu istabas 
temperatūrā. Tas samazina šķīdinātāja saturu klājuma virspusē.  
Norādītie skaitļi kalpo kā vadlīnijas. Žūšanas laiks atkarīgs no 
koka sugas, pārklājuma plānuma, temperatūras, gaisa maiņas un 
relatīvā gaisa mitruma. 
 

Instrumentu un iekārtu 
tīrīšana 

 

Tīrīt ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas. 
Likvidēt sausu laku ar ADLER Aqua-Cleaner 80080 (atšķaidījumā 
1:1 ar ūdeni). 
 

APSTRĀDĀJAMAIS MATERIĀLS 

Materiāla veids Lapu koki un skujkoki (masīvkoks, finierēts, laminēts koks un 
koksnes šķiedru materiāli. 
 

Materiāla īpašības (vai 
kondīcija) 

Materiālam jābūt sausam, tīram, stabilam, tīram no taukiem un 
vaska un brīvam no koka putekļiem. 
 

Materiāla sagatavošana Lapu koku koksne: slīpēt ar 150-180 nr. smilšpapīru 
Skuju koku koksne: slīpēt ar 100-150 nr. smilšpapīru 
 

PĀRKLĀJUMA SISTĒMA 

Gruntējums 1 x ADLER Aqua-Resist 30460 ff 
 

Starpslīpēšana 

 

Ar 240-320 nr. smilšpapīru 
Izvairīties no izslīpēšanas. 

Gala kārta 1 x ADLER Aqua-Resist 30460 ff 
 

SAGLABĀŠANA & RENOVĀCIJA 

Saglabāšana un kopšana Tīrīt ar ADLER Clean Möbelreiniger 96490; virsmu kopšana, 
kurām spīduma pakāpe ir G30 un augstāk, tīrīt ar ADLER Clean  
Möbelpflege 96491. 
Lūdzu skatīt attiecīgo produkta tehnisko datu lapu. 
 

PIEZĪMES PASŪTOT 

Iepakojuma izmēri 5 kg, 25kg 
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Krāsu toņi / spīduma 
pakāpe 

G 5 dabīgi matēts 30460 
G10 dziļi matēts    30461 
G30 matēts            30463 
G50 pusmatēts      30465 
G70 zīdaini matēts 30467 
G90 satīna spīdīgs 30469 

Papildus produkti ADLER Aqua-Tint Kirsch Gold  89060 
ADLER Aqua-Cleaner                80080 
ADLER PUR-Primer                    25291 
ADLER Aqua-Intense GL           30016 
ADLER Clean Möbelreiniger    96490 
ADLER Clean  Möbelpflege      96491 
 

CITAS INSTRUKCIJAS 

Uzglabāšanas 
stabilitāte/ glabāšana 

 

Vismaz 12 mēneši orģināli pildītos iepakojumos. 
Glabāt vēsā vietā, nesasaldēt. 

Tehniskā specifikācija Piegādes viskozitāte: 160 ± 10 s saskaņā ar DIN 53211 (4-mm-
kauss, 20oC) 
 

Informācija attiecībā uz 
drošību 

                

Lūdzu sekojiet saistītajām drošības datu lapām! Pēdējo versiju 
var ielādēt no interneta vietnes www.adler-lacke.com. 
 Izvairīties no krāsu aerosolu ieelpošanas. To var nodrošināt 
lietojot atbilstošu aizsargmasku (kombinēts filtrs A2/P2 – EN 
141/EN 143). 

 


