
3469IndulineZW500-05-02  Strona   1 

������ ���	 �
 ��	 � �

�  �� � � �
Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 3469 
 
 
Wodorozcie�czalna, bezbarwna powłoka po�rednia  nakładana przez 
polewanie. 
 
Wła�ciwo�ci 
Aidol Induline ZW-500 reguluje wilgotno��, zapewnia 
doskonał� przyczepno�� dla kolejnej warstwy, 
wypełnia pory. Nakładaj�c na porowate drewno 
powłok� po�redni� uzyskuje si� zamkni�t�, równ� 
powierzchni�. 
 
Obszary stosowania 
Wszystkie zachowuj�ce i nie zachowuj�ce wymiaru 
drewniane elementy budowlane. �rodek stosowany 
jest zarówno do drewna drzew iglastych jak i 
li�ciastych, znajduj�cego si� wewn�trz i na zewn�trz 
typu okna, drzwi itp. 
 
Sposób stosowania 
Polewanie drewna zagruntowanego na biało lub 
barwnie. Drewno drzew iglastych, w szczególno�ci 
sosn�, ale tak�e wszystkie rodzaje drewna podatne na 
ataki grzybów, zaimpregnowa� �rodkiem ochronnym. 
Drewno musi by� czyste, wolne od tłuszczu, wosku, 
silikonu . Dopuszczalna wilgotno�� to max 15 %. 
Najlepszy efekt malowania uzyskuje si� przy 
temperaturze powietrza i podło�a + 15°C i wilgotno�ci 
wzgl�dnej powietrza 65 %. Lepko�� przy polewaniu: 12 
s w DIN 4 kubek Forda przy 20°C. Aby zapewni� 
optymalny efekt, pomalowany element nale�y zawiesi� 
pod k�tem 30°. Zaleca si� sprawdzenie, przez próbne 
malowanie, wzajemnej tolerancji �rodka z podło�em. 
 
Wskazówki: 
Po nało�eniu Induline ZW -500 konieczne jest 
wykonanie szlifu papierem o ziarnisto�ci 150-180). 
Nale�y zadba�, szczególnie przy produkcji seryjnej, o 
odpowiedni� cyrkulacj� powietrza odpływ zu�ytego i 
przypływ �wie�ego).Stosowane materiały 
uszczelniaj�ce musz� wykazywa� wzajemn� tolerancj� 
z powłok� malarsk� i mog� one by� dopiero wtedy 
nało�one gdy jest ona całkowicie sucha. Profile 
uszczelniaj�ce zawieraj�ce plastyfikatory wykazuj�, 
przy poł�czeniu z farbami zawiesinowymi, tendencj� 
do sklejania si�. Nale�y  zatem stosowa�  profile APTK 
nie zawieraj�ce plastyfikatorów. Odno�nie stosowania 
produktu, obowi�zuj� wytyczne zawarte w instrukcji nr 

18 “ Malowanie zachowuj�cych wymiar, zewn�trznych 
elementów budowlanych z drewna, w szczególno�ci 
okien i drzwi zewn�trznych” i nr 3  
“ Powłoki na elementach budowlanych, drewnianych, 
nie zachowuj�cych wymiaru” wydanych przez 
Bundesausschußss Farbe und Sachwertschutz e.V. 
Frankfurt/ Main w wersji w danej chwili obowi�zuj�cej. 
      
Narz�dzia i czyszczenie 
Urz�dzenia do polewania. Narz�dzia natychmiast po 
u�yciu przemy� wod� i �rodkiem czyszcz�cym. Brudn� 
ciecz usun�� zgodnie z przepisami. 
 
Zu�ycie 
Ilo�� nanoszonego produktu: ok. 100ml/m2 
Grubo�� powłoki mokrej:        ok. 90-100 µm 
Grubo�� powłoki suchej:          ok.25 µm 
Warto�ci te odnosz� si� do materiału nie 
rozcie�czonego. 
 
Schni�cie 
pyłosucho�� po:           ok. 1 godzinie 
szlifowanie po:             ok. 4 godzinach 
nało�enie kolejnej warstwy po : ok. 4 godzinach 
przy temperaturze + 20°C i wilgotno�ci wzgl�dnej 
powietrza 65 %. Ni�sze temperatury i wy�sza 
wilgotno�� wzgl�dna powietrza wydłu�aj� czas 
schni�cia. 
 
Rozcie�czanie 
W razie potrzeby wod� ( max 5%) 
 
Trwało�� podczas składowania 
Przechowywa� w suchym miejscu , w oryginalnych , 
zamkni�tych pojemnikach ok. 1 roku. Chroni� przed 
mrozem. 
 
Dane techniczne 
G�sto��:   ok.1,03 g/ cm3 
Lepko��:  12 s DIN 4 kubek Forda  
    przy 20 °C 
Warto�� pH:   ok. 8,5 
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Zawarto�� fazy stałej : ok. 25 % 
Zapach:   delikatny , po wyschni�ciu   

             zanika 
Rodzaj opakowania:  pojemniki blaszane 20 l i   

beczki plastikowe 120 l. 
Kolor:     mleczny , po wyschni�ciu   
    bezbarwny 
 
 
 
Bezpiecze�stwo, ochrona �rodowiska 
stosowanie 

W trakcie stosowania zachowa� �rodki bezpiecze�stwa  
przyj�te dla lakierów ubogich w substancje szkodliwe. 
Resztki produkt usuwa� tylko w stanie zaschni�tym 
wzgl�dnie stwardniałym jako odpadki szczególnego 
rodzaju. Puste opakowania odda� do recyklingu. Nie 
wrzuca� do wody, nie zakopywa�. Klasa zagro�enia 
wody 2 
 
Oznaczenia 
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 . 
 
W ka�dym przypadku obowi�zuj� nasze ogólne warunki handlowe. 
 
Z chwil� wydania niniejszej instrukcji technicznej poprzednie trac� swoj� wa�no��. 
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