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Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 3920-29 

����
Wodny lakier kryj�cy do malowania po�redniego i ko�cowego 
system jednowarstwowy��������
 
Wła�ciwo�ci 
Wodorozcie�czalny, reguluj�cy poziom wilgotno�ci  
lakier kryj�cy o wła�ciwo�ciach izoluj�cych. Łatwy w 
u�yciu pozwala uzyska� doskonał� powierzchni� ju� 
po jednorazowym nało�eniu. Jest produktem odpornym 
na działanie promieni UV, czynników atmosferycznych 
zachowuje elastyczno��, nie �ółknie, nie ulega 
kredowaniu.  Sprawdzony wg normy DIN EN 71-3 “ 
Bezpiecze�stwo zabawek”.  
 
Obszary stosowania  
Malowanie okien, drzwi zewn�trznych i innych 
zachowuj�cych i nie zachowuj�cych wymiaru 
drewnianych elementów budowlanych. 
 
Sposób stosowania  
Drewno drzew iglastych jak równie� wszystkie rodzaje 
drewna podatne na ataki grzybów zaimpregnowa�. 
Chc�c zapobiec przebijaniu na zewn�trz garbników 
nało�y� nale�y, jako warstw� po�redni�, Aidol ZW-400 
lub Aidol DW 601. Drewno musi by� czyste, wolne od 
tłuszczu, wosku , silikonu .Dopuszczalna wilgotno�� 
drewna max. 15 % dla drewna iglastego i 12 % dla 
li�ciastego. 
Na tak przygotowan� powierzchni� nakłada si� �rodek 
za pomoc� urz�dze� u�ywanych zwykle w produkcji 
seryjnej przy wykorzystaniu metody Airless lub Airmix. 
Najlepszy efekt  malowania natryskowego uzyskuje si� 
przy zastosowaniu nast�puj�cej dyszy: 
0,279 mm=0,011 inch lub 0,33mm=0,013 inch przy 
ci�nieniu natrysku od 70 do 90 bar. 
Podane warto�ci odnosz� si� do materiału  nie 
rozcie�czonego. Najodpowiedniejsza temperatura 
materiału to +15 do +20°C. Zaleca si� sprawdzenie 
wzajemnej tolerancji �rodka z podło�em poprzez 
wykonanie próbnego malowania.  
 
Wskazówki  
Aidol GW - 601 nie powinien by� u�ywany w 
warunkach bezpo�redniego oddziaływania promieni 

słonecznych , w temperaturze poni�ej +15°C i powy�ej  
+30°C. Wzgl�dna wilgotno�� powietrza mo�e wynosi� 
max.85 %. Nale�y zapewni� odpowiednie wietrzenie 
pomieszcze� zwłaszcza przy produkcji seryjnej. 
Stosowane materiały uszczelniaj�ce musz�  
wykazywa� tolerancj� z powłok� malarsk� i mog� by� 
dopiero wtedy nało�one gdy jest ona ju� dostatecznie 
sucha . Profile uszczelniaj�ce zawieraj�ce 
plastyfikatory wykazuj� ,w poł�czeniu z lakierami 
zawiesinowymi, tendencj� do sklejania si�. Nale�y 
zatem stosowa� takie  profile, które ich nie zawieraj� 
Reklamacje dotycz�ce koloru b�d� tylko wtedy 
rozpatrywane, gdy przed rozpocz�ciem realizacji 
obiektu, wykonana zostanie próbka i przesłana do nas 
w celu ustalenia przyczyny i usuni�cia niezgodno�ci 
kolorystycznej. W innych wypadkach reklamacje nie 
b�d� uwzgl�dniane. 
 
Narz�dzia i czyszczenie 
Pistolety r�czne, automatyczne urz�dzenia 
natryskowe. Narz�dzia po u�yciu natychmiast przemy� 
wod� i �rodkiem myj�cym. Brudn� ciecz usun�� 
zgodnie z przepisami. 
 
Zu�ycie 
Ilo�� nanoszonej farby :       ok. 150-300 ml/m2 
Grubo�� powłoki mokrej:      ok. . 150-300 µm 
Grubo�� powłoki suchej:      ok. .  60-120 µm. 
Warto�ci te odnosz� si� do materiału nie 
rozcie�czonego 
 
Czas schni�cia  
pyłosucho�� po :  ok. 1 godz. 
dotkni�cie  mo�liwe jest po : ok.  2 godz. 
nało�enie kolejnej warstwy po:  ok. 4 godz. 
przy temperaturze + 20°C i wilgotno�ci wzgl�dnej 
powietrza 65 %. 
Ni�sze temperatury i wy�sze warto�ci wzgl�dnej 
wilgotno�ci powietrza wydłu�aj� czas schni�cia. 
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Rozcie�czanie 
W razie konieczno�ci wod� max 5 % 
 
Trwało�� podczas składowania  
Przechowywa� w suchym miejscu w oryginalnych, 
zamkni�tych opakowaniach ok. 1roku, kolory 
nietypowe 3 miesi�ce. Chroni� przed mrozem . 
 
Skład chemiczny 
 Akryl/poliuretan, TiO2 , SiO2, glikole, kwas 
karboksylowy , woda 
 
�rodek konserwuj�cy: benzisothiazolinon 
 
Dane techniczne 
G�sto��:       ok.1,15 g/cm3 
�rodek wi���cy:      specjalne polimery akrylowe 
Pigmentacja :   dwutlenek tytanu 
Zawarto�� fazy stałej:      ok.43 % 
Rodzaj opakowania : pojemniki  5 l 20 l i plastikowe   
    beczki 120 l 
Kolory:   3920 biały jedwabisty z   

    połyskiem 
   3921 biały jedwabisty mat 
   3929 nietypowe kolory na       
       zapytanie  
 
Bezpiecze�stwo, ochrona �rodowiska i 
usuwanie  
Przechowywa� w miejscu  niedost�pnym dla dzieci. 
Nie wdycha� oparów. Podczas stosowania zadba� o 
odpowiednie wietrzenie pomieszczenia. W przypadku 
dostania si� do oczu przemy� je obficie wod�. Nie 
wlewa� do kanalizacji, wód  powierzchniowych i nie 
zakopywa�. 
Puste opakowania odda� do recyklingu. . 
Płynne resztki produktu dostarczy� do miejsca gdzie 
składowane s� stare lakiery. 
 
Kod produktu: M-LW 01 
 

- 
Oznaczenia 
WGK:-/- 
VbF:-/- 
GGVS/ADR:-/- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powy�sze wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Poniewa� rodzaje zastosowa� i sposób u�ycia s� poza nasz� kontrol� , z tre�ci tej instrukcji nie wynika 
�adna odpowiedzialno�� producenta. 
 
Wskazówki wykraczaj�ce poza zawarto�� tej instrukcji lub wskazówki ró�ni�ce si� od tre�ci 
 
instrukcji wymagaj� pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty . 
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W ka�dym przypadku obowi�zuj� nasze ogólne warunki handlowe . 
 
Z chwil� wydania niniejszej instrukcji technicznej poprzednie trac� swoj� wa�no�� . 
 
 
 
 


