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ADLER Aquacryl CFB 30090 a násl. 
 

 
 
 

Popis produktu Vodou ředitelný bezbarvý lak na bázi akrylátové dis-
perze na dřevo v interiéru. Lze zpracovávat pracovním 
postupem "lak na lak". Dobrá mechanická a chemická 
odolnost, velmi dobrá plnivost. 
 

Speciální vlastnosti Odolný proti krémům a tukům 
Splňuje požadavky třídy hodnocení 5-B podle ÖNORM 
A1605-12 na obtížně zápalné povrchy nábytku. 
 

Oblasti použití Nástěnné a stropní obklady, velkoformátové desky, 
dřevěný nábytek, dveře (Používejte těsnění, vhodná 
pro vodou ředitelné laky!) a dětské hračky. 
Je vhodný také pro renovační nátěry na běžných 
nábytkových lacích. 
ADLER Aquacryl CFB se nesmí používat na vodou 
ředitelných mořidlech. 
 

Způsob nanášení Natíráním (akrylovým štětcem), stříkáním (Airless, 
stlačeným vzduchem) 
 

Příprava podkladu Nový nátěr obruste zrnitostí 180 
Renovační nátěr přebruste zrnitostí 280 - 320 
 

Nový nátěr 2 - 3 x ADLER Aquacryl CFB 
(mezibrus zrnitostí 280 - 320) 
U prken s perem a drážkou doporučujeme zásadně 
natírání před montáží. Není-li to možné, naneste v 
oblasti pera a drážky jen malé množství laku, aby ne-
došlo ke slepení. 
 

Renovační nátěr 1 x ADLER Aquacryl CFB 
(předtím přebruste zrnitostí 280 - 320) 
 

Ředění Vodou 
Natírání, stříkání Airless: neředěný 
Stříkání pistolí: cca 10 % 
 

Teplota při zpracování 
a teplota předmětu 

Ne nižší než +10 C 
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota prodlužují 
dobu schnutí. 
 

Doba schnutí (pokojová teplota 20 °C) Lze brousit příp. přetřít po cca 2 hodinách 



 
 

Pokračování ADLER Aquacryl CFB 30090 a násl. 
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Pracovní nástroje Ihned po použití očistěte vodou. Nástroje ke stříkání 
následně dobře usušte, aby se zabránilo korozi.  
Zaschnuté zbytky barvy odstraňte prostředkem na 
odstraňování starých nátěrů ADLER Abbeizer. 
 

Vydatnost (na jednu vrstvu) 10 - 12 m
2
/l 

 

Velikosti balení 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l 
 

Skladování V chladnu, avšak chraňte před mrazem 
 

Skladovatelnost Nejméně 3 roky v originálním uzavřeném obalu. 
 

Stupně lesku G 100 lesklý 30090 
G  30 matný 30093 
G  50 polomatný 30095 
 

Bezpečnostně technické údaje Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu. 
I při zpracovávání produktů s nízkým obsahem škod-
livých látek je třeba dodržovat obvyklá bezpečnostní 
opatření. 
 

 


