
 

 

ADLER Aqua-Positiv         13001 
Bait pe baza de apa cu efect pozitiv pentru lemn rasinos 

 
Descrierea produsului Colorant pe baza de apa pentru lemnul rasinos, bazat pe o combinatie 

de pigmenti sintetici cu  pigmenti micronizati. 

 Datorita aditivilor speciali, pigmentii se fixeaza foarte bine pe 

suprafata lemnului, astfel incat acest colorant este creat pentru a fi 

acoperit cu lacuri pe baza de apa. Este posibila acoperirea chiar  si cu 

lacuri pe baza de solventi. 

 Toate nuantele se pot amesteca intre ele, si daca este necesar se pot 

dilua cu ADLER Aqua-Positive incolor13001. Daca produsul este 

prea diluat, pot aparea schimbari de nuanta cauzata de culoarea si 

ingalbenirea naturala a lemnului a lemnului. 

 

Domeniul de utilizare Adaptat in special pentru lemnul de rasinoase slefuit, periat, sculptat 

si geluit; 

 

Aplicare Slefuiti suprafata cu granulatia de 120. Este recomandata umectarea 

lemnului slefuit, dupa uscare se flefuieste din nou cu granulatie de 

150-180. 

 

Amestecati ADLER Aqua-Pozitiv bine inainte si in timpul aplicarii. 

Aplicati prin pulverizare (aerograful, duza de 1,5mm, 2-2,5 atm) un 

strat omogen si suficient de ambundent, ce lasa o urma excesiva de 

colorant ( suprafata umezita : cca. 60g/m²). Pentru nuantele inchise  si 

pentru nuantele luminoase recomandam aplicarea unui strat 

ambundent de 70-75 g/m². Se poate aplica cu pistolul Airless sau 

Airmix cu presiune scazuta, nu recomandam aplicarea cu pensula sau 

buretele. 

 

Timpul de uscare  Aproximativ 12 ore, cel mai bine pe durata unei nopti. Utilizand 

lacuri pe baza de apa este posibila lacuirea dupa 5 ore. Efectul pozitiv 

se dezvolta in prima faza de uscare (cca 30 min), prin urmare nu 

fortati uscarea in prima faza. 

  

Inainte de lacuire  este recomandata netezirea usoara a suprafetei cu 

partea din spate a unei hartii abrazive. Apoi este posibila  lacuirea cu 

produse  pe baza de apa sau pe baza de solvent. Pentru nuantele 

deschise recomandam utilizarea numai vopsea anti-ingalbenire cu 

continut de filtri UV. 

 

 Lemnul de larice contine substante interne hidrosolubile, ce sunt activate la aplicarea vopselelor pe 

baza de apa. Pentru a preveni decolorarea sau marcajele ce pot aparea pe suprafata dupa vopsire, 

recomandam pretratarea  acestuia cu grundul ADLER Pur-Primer 25291 inaintea aplicarii lacului. 



 

 

Dupa uscare este posibila slefuirea si acoperirea cu un strat de vopsea pentru lemn pe baza de apa.  

Inainte de aplicare efectuati intotdeauna  o proba  pe lemnul original pentru a verifica nuanta si 

efectul final.  

Daca colorantul intra in  contact cu metale, nuanta sufera schimbari. Nu adaugati inapoi in vasul 

original continutul ramas in pistol sau colorant ce contine impuritati ca rumegusul; 

Consultati „instructiunile generale de aplicare a colorantilor pe lemn” si „Fisa de siguranta”. 

 

Consum   Cca 8 m²/l, in functie de forma piesei ce urmeaza a fi vopsita; 

 

Dimensiuni vase  1l, 5l; 

 

Depozitare   Intr-un loc racoros, ferit de inghet; 

 

Valabilitate   1 an in ambalaje originale sigilate; 

 

Nuante   Incolora 13301 

     

    Nuante de lemn 

    Brad rosu 13002 

    Brad  13003 

    Ulm  13004 

    Cedru  13005 

    Salcie  13006 

    Sen  13007 

    Tasso  13008 

    Teak  13009 

    Palisandru 13010 

    Nuante deschise: 

    Cuart  13011 

    Agata  13012  doar la recipiente de 1l 

    Rubin  13013  doar la recipiente de 1l 

    Opal  13014  doar la recipiente de 1l 

    Smarald 13015  doar la recipiente de 1l 

    Bazalt  13016 

 

 
 


