
 
 

 
08-09 (nahrazuje 06-09)  

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
tel.: 0043/5242/6922-450, fax: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com 

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a obsahují informace, jejichž cílem je co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli. Doporučení je však třeba individuálně upravit 

podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní zodpovědnost, a proto doporučujeme zhotovit vzorek 

pro ověření vhodnosti použití výrobku. Jinak platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbýva jí vydáním této verze platnosti. Změny velikosti 

obalů, barevných odstínů a stupňů lesku jsou vyhrazeny.  

Lignovit Interior UV100 53229  
 

            
 

 

 

           

 

Popis výrobku Vodou ředitelná, prodyšná lazura na dřevo bez přísad na bázi 
akrylátové disperze, pro použití v interiéru. Vytváří vysoce trans-
parentní efekt. Je zvlášť vhodná pro použití v průmyslu a 
živnostenském podnikání. 
 

Zvláštní vlastnosti Obsahuje účinné prostředky na ochranu proti světlu, které pohl-
cují ultrafialové záření a stabilizují lignin. Přirozený vzhled dřeva 
jehličnanů se tím stabilizuje zřetelně déle než u bezbarvých la-
zur. 
 

Oblasti použití Stěnové a stropní dřevěné prvky, dřevěné stavební dílce v inter-
iéru. 
Produkt není účinný u barevného dřeva listnatých stromů, např. 
meranti, mahagon atd. 
 

Způsob nanášení Natírání, nanášení válečkem, nástřik, Vacumat 
 

Příprava podkladu Vlhkost dřeva upravte na 12 až 15 %. Lze použít hoblované, 
broušené nebo neupravené řezané dřevo. 
 

Technologický postup 2x ADLER Lignovit-Interior UV100 53229, mezi nátěry povrch 
zlehka přebruste brusivem o zrnitosti 280. 
 

Teplota při zpracování a teplota 

objektu 

Nejméně + 10 °C. 
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují dobu 
schnutí. 
 

Pracovní nástroje Nástroje očistěte ihned po použití vodou. 
 

Ředění V případě potřeby lze ředit vodou. Výrobek se dodává 
připravený ke zpracování. 
 

Doba schnutí (při pokojové teplotě  

20 °C) 

nelepivý na prach asi po 30 minutách 
broušení asi po 60 minutách 
přelakování asi po 60 minutách 
proschlý asi po 12 hodinách 
 

Vydatnost (na 1 nátěr) 10 - 12 m²/l  
 

Balení 4 litry, 18 litrů 
 

Trvanlivost  Nejméně 1 rok v uzavřeném originálním obalu. 
Skladujte v chladu, chraňte před mrazem. 
 



Pokračování Lignovit Interior UV100 53229 
 

 

 

Barevný odstín Natur 53229 
Pastelové barevné odstíny lze tónovat pomocí míchacího 

systému ADLER promix. 
 

Bezpečnostně technické údaje Řiďte se pokyny v bezpečnostním listu. 
 

 


