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AQUA EDELLASUR   

POPIS  PRODUKTU
Je šetrný k životnímu prostředí, je to transparentní zušlechťování dřeva na bázi vodou ředitelných 
syntetických pryskyřic pro vnitřní a vnější užití. Edellasur Aqua se vyznačuje vynikajícím mořícím 
efektem s hedvábně lesklým povrchem.  Má velmi dobrou penetrační schopnost, je dobře odolný 
proti atmosferickým vlivům , stálý na světle a nezapáchá. Speciální světelné stabilizátory  zajišťují 
výbornou UV – ochranu. Edellasur Aqua neobsahuje škodlivé látky. 

POPIS  PRODUKTU
Pro všechny rozměrově nestálé  části dřevěné stavby jako jsou dřevěné domy, balkóny, podhledy, 
obložení atd. 

Technická data
Složení: modifikovaná dlouho olejová alkydová pryskyřice s ochranným 

pigmentem proti UV záření
Standardní odstín: bezbarvý, borovice, jasan, dub, pinie, teak, kaštan, palisandr,

bílá „ báze M“ a barevné krycí odstíny ze systému Henelit Mix 
k barevnému utváření.
Béžový odstín se používá k zesvětlení nebo k renovaci ( jako 
renovační nátěr) pro zvětralá a tmavá dřeva.

Dodaná viskozita: 20“-25“ DIN53211 4mm/20°C
Hustota: 1,01±0,02g/cm3, u bílé a béžové 1,24±0,02g/cm3

Objem sušiny: 26-28 % dle odstínu, u bílé a béžové cca. 32,5 %
Obsah sušiny: 28-29 % dle odstínu, u bílé a béžové cca. 46 %
Teoret. vydatnost: 11-13,5m2/l při 20-25 µm suchého filmu

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu
U nosných stavebních dílů a ohrožených oblastí (např. vlhké trámy) je bezpodmínečně nutné provést 
základní  nátěr s Imprägniergrund  Aqua  jako preventivní  ochranu dřeva.

ZPRACOVÁNÍ
Teplota při zpracování       Nezpracovávat při teplotě nižší jak + 8°C a při vlhkosti vzduchu 
 a teplota objektu:                větší než 80 %. Vysoká vlhkost vzduchu a nebo nízké teploty 
                                            mohou prodloužit dobu schnutí. Při zpracování je třeba se vyhnout 
                                            přímému slunečnímu záření.
Nanášení: a) nový nátěr - 1x Aqua impregnační základ

                         2-3x Edellasur Aqua
                                 b) renovace -    1-2x Edellasur Aqua
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Způsob nanášení:                natíráním nebo máčením; ( k natírání použít měkký nylonový 
                                            štětec).
Ředění:          připraveno ke zpracování
Vydatnost:                          10 – 12 m2/ l  při 20-25 µm suchého filmu
Schnutí:                               rychle schnoucí;  druhý nátěr může následovat už po 8 hodinách
Přelakovatelné:          sebou samým 
Čistění:                                Pracovní nářadí ihned po upotřebení umýt vodou. Zaschlé zbytky 
                                            lazury je třeba odstranit  rozpouštědlem  Soluplast D.

Skladování:                         1 rok v uzavřeném originálním obalu při teplotě mezi +10 a 30°C 
                                            Chraňte před MRAZEM a CHLADEM  !

Balení:                                 750 ml, 2,5 l a 10 l

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Doporučujeme provést nejprve nátěrovou zkoušku, protože zde bude ovlivněn odstín lazury 

skrze vlastnímu zabarvení a zešednutí podkladu dřeva.
• Světlé odstíny (např. borovice) se doporučují jen pro vnitřní oblasti použití popř. pro chráněné 

vnější oblasti.
• Bezbarvý Edellasur Aqua (zde není UV – ochrana) nesmí být použit pro vnější oblasti. Slouží jen 

k zesvětlení tmavších odstínů.
• Dřeviny, kde jsou hojně obsažené látky (např. ušlechtilá dřeva, které jsou bohatá na pryskyřice 

nebo mají hodně suků (větví) apod.) musí být při použití krycích odstínů nejdříve ošetřeny 
s prostředkem Hydro Allgrund.

• K vyhnutí barevnému rozdílu barev by mělo být použito balení se stejným číslem šarže.
• Před renovačním nátěrem musí být zvětralé dřevo zbaveno starých, volných nátěrů, prachu a 

špíny prostřednictvím kartáče s mosazným drátem a bezpodmínečně natřeno základem 
,,Imprägniergrund aqua farblos“ (bezbarvý, vodou ředitelný ochranný základ) – (zpevnění 
podkladu a tím se docílí značně lepší trvanlivosti veškeré výstavby).

• Nezpracovávejte na přímém slunci.
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