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EWIDRIN Aqua E 1913 farblos - bezbarvý 

 
Popis výrobku: Vodouředitelný nábytkový lak s vynikající brousitelností, dobrou plnivostí a 

velmi dobrým zabarvením , tak i dobrými mechanickými a chemickými 
odolnostmi a chemickou odolnostmí proti potu a krémům na ruce. 
Pro lakování, kde je potřeba ještě větší účinek zabarvení, se doporučuje 
použít přídavek  EWIDRIN Farbkonzentrat E 1564 „přírodní“. 

Princip:  Modifikovaná polyuertanová disperze 
Stupeň lesku:  60   hedvábně lesklý          40   hedvábně matný          20   matný 
Dodávací viskozita: 50 - 55 sekund podle DIN 53211 
Hustota:  ca. 1,03 g/cm³ (při 20°C) 
Sušina:  podle lesku cca. 30 % 
Podklad: Vhodný pro všechny druhy dřeva. U dřevin se silným obsahem tříslovinse 

doporučuje provést zkoušku předem. 
Brus dřeva: Voda obsažená v laku zvedá dřevní vlákna. Je proto nutné provést důkladný 

brus dřeva ve směru vláken postupně vystřídat zrnosti a končit zrnem min. 
180. Není přípustné přeskakovat zrnitosti ( např. 1. brus 80 a druhý 150 – to 
je nepřípustné) 

Mořidla: Všechna mořidla jako je  WIPOLIN Rustikalbeize, EWILIN Spritzbeize E1667, 
EWIDRIN Color Spritzbeize E 1800 sowie EWIDRIN Aqua Positivbeize E 1750 
(viz zvláštní list) jsou vhodná.Tmavá mořidla na bázi vodourozpustných 
pigmentů mohou krvácet do laku a je proto nutné nejprve zafixovat plochu 
nepatrným nánosem laku. K obarvení laku ( např. u třešně) se používá  
EWIDRIN Farbkonzentrat E 1564. 

Ředidlo:  Lak je připraven ke spotřebě, smí se ředit max 1-3% vody. 
Zpracování: Nános dvakrát až třikrát stříkat s mezischnutím a mezibrusem ( zrno 240). 

Teplota místosti, materiálu a dřeva musí být min.  15°C . 
Nános- množství: 80 – 120 g/m² na nános 
Sušení:  při 20°C a vzdušné vlhkosti pod 70% 
   Na omak:            ca. 30 minut           
   Brousitelný:        ca. 2 hodiny 
  Zvýšením teploty (do 80°C)  a pohybem vzduchu se sušicí čas podstatně zkracuje. 
Zvláštní pokyny: K lakování pignemtovaných laků ( bílá atd.) není EWIDRIN Aqua Möbellack  

E 1913 vhodný! Čištění nerezového nářadí okamžitě po upotřebení čistidlem 
EWIDRIN Reinigungsmittel  E 1637 ředěným 1:10 s vodu. Uschlé zbytky 
odstranit acetonem. 

Skladovatelnost: v originálních uzavřených obalech a odpovídajícím skladování (ne pod +10°C                 
a ne přes +25°C) - 6 měsíců. 

Bezpečnostní pokyny: viz Bezpečnostní list 
CHRÁNIT PŘED MRAZEM! 


