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ADLER Aqua-Step RH               30143 ff 

Ūdens bāzes parketa laka kāpnēm pielietošanai industriālai ražošanai un profesionāļiem. 

PRODUKTA APRAKSTS 

Vispārējā informācija Caurspīdīgs ūdens bāzes hermētisks pārklājums, kuru var 
izmantot gan kā vien-komponenta, gan div-komponentu 
pārklājumu kāpnēm. Neslīdošs; izcila nodilumizturība un labas 
uzklāšanās un izlīdzinošās īpašības, laba caurspīdība, izcils 
stingrums uz vertikālām virsmām un izturība pret krēmiem un 
ziedēm (taukvielām) (CFB).  
 

Sevišķas īpašības 
Testēšanas standarts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ÖNORM A 1605-12 (Mēbeļu virsmas): 
Izturība pret ķīmiskām reakcijām: 
    1-komponenta apstrādei: 1-B 
    2-komponenta apstrādei: 1-B1 
Reakcija pret berzi:                2-C (≥ 150 U) 
Reakcija pret skrāpējumiem: 
    1-komponenta apstrādei: 4-E (≥ 0,5 N) 
    2-komponenta apstrādei: 1-D (≥ 1,0 N) 

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

• ÖNORM C 2354 (koka dēļu grīdas): nodilumizturības klase: 
stressa kategorija C (divkomponentu lietošanai).  

• ÖNORM Z 1261 (pastaigu virsmas): Klase I (> 0,44 �), kad ir 
sauss.  

• DIN 51131 (pretslīdes īpašības): > 0,45 �, kad ir sauss. 

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

Pielietojuma jomas 
                      

 

• Komerciālai un industriālai kāpņu pakāpienu pārklāšanai.  

• Neslīdoša virsma 

• Jūs varat sasniegt augsta līmeņa piemērotību lietojot to 3 
kārtās, smidzinot ADLER Aqua-Step RH 30143 ff + 7% ADLER 
Aqua-Pur Härter (cietinātāju) 82220 ar starpslīpēšanu, 
respektīvi sasniedzot stresa kategorijas C (īpaši smaga 
spriedze) saskaņā ar ÖNORM C 2354. Vienkomponenta 
pārklājums atbilst stresa kategorijām A un B. 
 

APSTRĀDE 

Lietošanas instrukcija 

 

• Produktu pirms lietošanas samaisīt!  

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

• ADLER Aqua-Step RH var izmantot vai nu kā vienkomponenta 
vai divkomponenta pārklājumu. Mēs rekomendējam izmantot 
2-komponentu pārklājumu, ņemot vērā lielāku izturību un 
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sasniedzot augstāko stressa kategoriju C, saskaņā ar ÖNORM 
C 2354.  

• Dažādu sugu koki, tādi kā ozols un lapegle (un tamlīdzīgi) 
satur ūdenī šķīstošas substances, kuras kļūst aktīvas, uzsedzot 
pirmo kārtu mēbeļu ūdens bāzes laku. Lai izvairītos no 
izmainītas nokrāsas laukumiem un traipiem (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. 

• Ja vēlaties uzklāt ADLER Aqua-Step RH 30143 ff, izmantojot 
rullīti, tad to var izmantot tikai mazos virsmas laukumos un 
lietojot porolona sūkli. 

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

• Lūdzu atsaukties uz attiecīgo produkta datu lapu. 
 

Sajaukšanas attiecība 

 

100 svara daļas ADLER Aqua-Step RH 30143 ff 
     7 svara daļas Aqua-PUR-Harter (cietinātāju) 82220 
Aqua-PUR-Harter ir uzmanīgi un vienmērīgi jāiemaisa lakas  
komponentā pirms lietošanas. 
 

Darba maisījuma 
izmantošanas laiks 

 

8 stundas 

Uzklāšanas tehnika 

 

Uzklāšanas 
metode 

Airless Airmix, 
aircoat 

Smidzināšanas 
pistole ar 
vāciņu 

Rullītis 

smidzināšanas 
dīze (Ø mm) 

0,28-0,33 0,28-0,33 2,0 - 

Smidzināšanas 
spiediens (bar) 

100-120 100-120 Apm.3 - 

Atšķaidītājs ūdens 

Atšķaidījuma 
pakāpe % 

- - Apm.5 10 

Patēriņš (g/m2) Apm. 100-150 vienai kārtai; kopējais patēriņš 
(gruntējums un pārklājošā laka) max. 450 

 
Patēriņu un piesātinājumu ietekmē virsmas forma, struktūra, kā 
arī koksnes mitrums. Precīzu patēriņu var aprēķināt, izgatavojot 
paraugu. 

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

 
              

 

Var atkārtot klājumu Aptuveni pēc 3 stundām 

 
Norādītie skaitļi kalpo kā vadlīnijas. Žūšanas laiks atkarīgs no koka 
sugas, pārklājuma biezuma, temperatūras, gaisa maiņas un 
relatīvā gaisa mitruma. 
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 Zemas temperatūras un /vai augsts gaisa mitrums var ievērojami 
palielināt žūšanas laiku. 
 

Instrumentu un iekārtu 
tīrīšana 

 

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

APSTRĀDĀJAMAIS MATERIĀLS 

Materiāla veids Lapu koki un skujkoki. 
 

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 
 
Slīpējot izmantot putekļu aizsargmasku ar P2 filtru. 

PĀRKLĀJUMA SISTĒMA 

Gruntējums 1- 2 kārtas  ADLER Aqua-Step RH 30143 ff 
 

Starpslīpēšana 

 

Pēc katras kārtas veikt starpslīpēšanu ar 240-320 nr. smilšpapīru 
Izvairīties no izslīpēšanas. 
 

Gala kārta 1 kārta  ADLER Aqua-Step RH 30143 ff 
 

SAGLABĀŠANA & RENOVĀCIJA 

Saglabāšana un kopšana Trepju pakāpienus laiku pa laikam tīrīt ar ADLER Clean 
Parkettreiniger 42198. Tādā veidā tiek noņemti noturīgi netīrumi 
un papēžu nospiedumi.  
Mēs neiesakam tīrīt trepju pakāpienus ar parastiem parketa 
kopšanas līdzekļiem, lai izvairītos no nevēlamas slidenas virsmas.   
Lūdzu skatīt attiecīgo produkta tehnisko datu lapu. 
 

PIEZĪMES PASŪTOT 

Iepakojuma izmēri 4 kg, 22 kg 
 

Krāsu toņi / spīduma 
pakāpe 

G30 matēts            30143 
G50 pusmatēts      30145 
G70 zīdaini matēts 30147 
 

 
Papildus produkti 

 
ADLER Aqua-PUR-Härter         82220 
ADLER Aqua-Cleaner                80080 
ADLER PUR-Primer                    25291 
ADLER Aqua-Intense GL           30016 
ADLER Clean Parkettreiniger   42198 
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CITAS INSTRUKCIJAS 

Uzglabāšanas 
stabilitāte/ glabāšana 

 

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

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). 

 


