
 

 

04-10 (zastępuje 08-07)                            Ciąg dalszy na stronie następnej 
 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com 

Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl 
 
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. 

ADLER Innenlalsur 30801 ++  
 

         
 

Opis produktu Wodorozcieńczalny lakier lazurujący na bazie dyspersji 
akrylowej w dekoracyjnych odcieniach barwy drewna i 
innych kolorach do zastosowań wewnętrznych; przy-
jemny zapach, łatwy do przerabiania. 
Dzięki przeźroczystym odcieniom barw o jedwabistym 
połysku, pozostaje widoczny naturalny obraz drewna. 
 

Szczególne właściwości Trudnopalny według ÖNORM A 1605 część 12-5, (klasa 
oceny 5-B). 
 

Zastosowanie Boazerie na ścianach i sufitach, drzwi (stosować uszc-
zelki odpowiednie dla lakierów wodnych!), meble, pane-
le, pokoje dla dzieci itp. 
 
Nadaje się również do lakierowań renowacyjnych trady-
cyjnych powłok lakierniczych.  
 
Odcienie pastelowe można stosować tylko na świerku 
I jakości, ponieważ w przeciwnym wypadku nieładnie 
wyróżniają się otwory i pęknięcia. W przypadku drewna 
bogatego w żywicę istnieje niebezpieczeństwo ujawnie-
nia się po pewnym czasie różnic kolorystycznych zależ-
nych od drewna i/lub pojawienia się żółtych plam w 
miejscu sęków.  
 

Metoda nanoszenia Nanoszenie pędzlem (pędzel akrylowy), natrysk (pisto-
let do natrysku nietworzący dużej mgły rozpylającej). 
 

Przygotowanie podłoża Nowa powłoka             –  szlifowanie papierem o granu-
lacji 180 

Powłoka renowacyjna    –  przeszlifowanie papierem o  
                                           granulacji 280. 
 

Nowa powłoka 2 × ADLER Innenlasur 30801 ++ nierozcieńczonym 
(szlifowanie pośrednie papierem o granulacji 280). 
 
W przypadku desek łączonych na wpust i obce pió-
ro zalecamy naniesienie w zasadzie przed monta-
żem; jeżeli nie jest to możliwe, to w obszarze wpu-
stu i obcego pióra należy nanosić niewielką ilość 
lakieru ADLER Innelasur 30801 ++, by zapobiec 
sklejaniu się. 
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Powłoka renowacyjna 
 

1 x mit ADLER Innenlasur 30801 ++ nierozcieńczonym 
(przedtem przeszlifować papierem o granulacji 280). 
 

Rozcieńczalnik Woda; produkt dostarczany w formie gotowej do prze-
rabiania.  
 

Temperatura przerabiania 
i przedmiotu lakierowanego 

Nie poniżej + 10 °C 
Wysoka wilgotność powietrza i/lub niska temperatura 
wydłużają schnięcie.  
 

Czas suszenia 
(temperatura pomieszczenia 20°C) 

Nadaje się do szlifowania i nanoszenia następnej 
warstwy po ok. 30 min. 
 

Narzędzia pracy Natychmiast po użyciu oczyścić wodą. Przyrządy do 
natrysku potem dobrze wysuszyć, aby zapobiec ich 
rdzewieniu. Przyschnięte resztki farby usunąć środkiem 
ADLER Abbeizer 95125. 
 

Wydajność  10 -12 m²/l 
 

Wielkości opakowań 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 9 l 
 

Przechowywanie W miejscu chłodnym, ale zabezpieczonym przed mro-
zem. 
 

Czas przydatności do użycia Co najmniej 3 lata w oryginalnie zamkniętych pojemni-
kach. 
 

Odcienie barwy W30 Farblos 30801 
Eiche  30802 
Samt 30803 
Nuss  30807 
W20 30816 
 
 
Wszystkie odcienie można nawzajem ze sobą mies-
zać. Odcienie standardowe można rozjaśniać przez 
dodatek lakieru ADLER Innenlasur farblos 30801 ++ 
(bezbarwny). 
Specjalne odcienie można uzyskiwać przy pomocy 
systemu ADLER Color Farbmischsystem. 
 

Dane BHP Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Karcie 
Charakterystyki! 
 
Także przy przerabianiu lakierów zawierających nie-
wielkie ilości substancji szkodliwych należy przestrze-
gać zwykłych środków ostrożności. 
 

 


