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ADLER Woodwax                           30720 

 

PRODUKTA APRAKSTS 

Vispārējs apraksts Ūdenī šķīstoša, zemas viskozitātes vaska emulsija lietošanai 

iekštelpām. Dziļi iesūcas, tādējādi ir īpaši ūdensizturīgs. Tas 

nedaudz maina raksturīgo koka krāsu. Vaskam līdzīgais zīdainais 

spīdums parādās uzreiz pēc nožūšanas bez virsmas pulēšanas. 

 

Pielietojums 
 

 

Koka sienu un griestu interjera elementiem un koka plātņu 

apdarei.   

 

Uzklāšanas metode Ar akrila otu un smidzinot (saspiests gaiss) 

 

Pārklājums 2 – 3 reizes ar ADLER Woodwax 30720 neatšķaidītu (viegli 

starpslīpēt starp kārtām lietojot filcu slīpēšanai.  
 
Spundētus dēļus pirms montāžas ieteicams pārklāt ar vienu 

vaska kārtu; ja tas nav iespējams, uzklāt nedaudz Woodwax uz 

mēles un gropes daļas, lai pasargātu no salipšanas. 

 

Pēc apstrādes Virsmu pēc apstrādes var sukāt ar zirgu astru birsti, lai akcentētu 

vaska izskatu. 

 

Atšķaidīšana Ūdens; produkts ir gatavs lietošanai. 

 

Apstrāde un objekta 
temperatūra 

Ne zemāka par +10oC 

Zemas gaisa temperatūras un/vai augsts gaisa mitrums var 

ievērojami paildzināt žūšanas laiku. 

 

Žūšanas laiks (pie 20oC ) 

 

Var slīpēt vai atkārtot klājumu pēc aptuveni 3 stundām. 

 

Instrumentu un iekārtu 
tīrīšana 

 
             

Tīrīt ar ūdeni uzreiz nekavējoties pēc darba. Labi izžāvēt 

smidzināšanas iekārtas pēc tīrīšanas, lai izvairītos no rūsēšanas. 

Sakaltušās vaska daļas tīrīt ar ADLER Abbeicer Rote Krähe 95125. 

Patēriņš  10 – 15 m2/l 

 

Iepakojuma izmēri 375 ml, 750 ml un 3 l 

 

Uzglabāšana Uzglabāt vēsā vietā, nesasaldēt. 

 

Stabilitāte uzglabājot 3 gadi orģināli pildītos iepakojumos. 

 

Krāsu toņi Bezkrāsains (Farblos) 30720; 

Pārējie krāsu toņi uz pieprasījumu ADLER maisīšanas sistēmās 
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ADLER color vai Color4You. 

 

Informācija attiecībā uz 
drošību 

 

Lūdzu skatīt attiecīgo drošības datu lapu.  

Pēdējo versiju var iegūt no interneta vietnes  

www.adler-lacke.com. 
Lietojot šo produktu ievērot parastos drošības pasākumus, pat ja 

tas ir maz-piesārņojošs. 

 

 


