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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: technical-support@adler-lacke.com 

Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl 
 
Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, 
dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze 
instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 

ADLER Aqua-Tint 89051++ 
 

     

 

   
       

 

 

 0,1 – 1,0%         

Opis 

Wodorozcieńczalny koncentrat barwnika o dobrej światłoodporności i wysokiej sile nasycenia. 
Wszystkie koncentraty z tej serii można ze sobą mieszać w każdym stosunku, w ten sposób uzyskując 
szerokie spektrum barw. 

 

Zastosowanie 

Do zabarwiania lakierów wodorozcieńczalnych do mebli i wyposażenia wnętrz 
 

 gdy potrzebne jest silniejsze zaakcentowanie struktury drewna na powierzchniach naturalnych i 
pożądane jest otrzymanie efektu podobnego do uzyskiwanego przy użyciu podkreślających 
naturalny obraz drewna lakierów rozpuszczalnikowych (np. ADLER Tiropur) 

 gdy na zabejcowanych powierzchniach potrzebne jest pogłębienie wybranego odcienia lub nieco 
zmiana barwy 

 

Przerabianie 

Gdy mają być zabarwiane lakiery prześwitujące, to zabarwia się tylko lakier nawierzchniowy. 
By przerabianie zabarwianych lakierów było bezproblemowe, to kontrast barw między lakierem a podłożem 
nie powinien być zbyt silny. 
Gdy lakieruje się powierzchnie naturalne lub tylko bardzo jasno zabejcowane, to wystarczający jest dodatek 
w ilości 0,1 – 1,0 % wag. 
W przypadku drewna ciemnego lub zabejcowanego na ciemno, ilość dodawaną można zwiększyć do 5 % 
wag. 
Drewna liściaste o drobnych porach, takie jak wiśniowe, bukowe, gruszkowe, olchowe itp. lakieruje się 
szczególnie chętnie lakierami nawierzchniowymi zabarwianymi. Z myślą o tych zastosowaniach 
przewidziano specjalne koncentraty ADLER Aqua-Tint „Kirschbaum” i ADLER Aqua-Tint „Buche natur”. 
Zaleca się dodawanie w ilości ok. 1% wag. 
 
Przed rozpoczęciem prac lakierniczych, należy zawsze przeprowadzić próbę lakierowania na 
oryginalnej powierzchni, by móc ocenić uzyskany odcień jak i wynik lakierowania. Przy dobrej 
zgodności barw z lakierowanym podłożem, w wyjątkowych przypadkach, można lakier zabarwiony 
stosować zarówno jako lakier podkładowy jak i nawierzchniowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ciąg dalszy ADLER Aqua-Tint 89051++ 

 
 
 

 
 

 

 

Forma dostawy  
 
250ml 
 

Przechowywanie 
 
W miejscu chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem. 
 

Trwałość 
 
1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. 
 

Odcienie barwy 

Gelb (żółty) 89051 

Orange (pomarańcza) 89052 

Rot (czerwony) 89053 

Braun (brązowy) 89054 

Blau (niebieski) 89055 

Schwarz (czarny) 89056 

Weiß (biały) 89057 

Kirsch (wiśnia) 89058 

Buche natur (buk naturalny) 89059 
 


