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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami 

spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na 

ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena 

veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 
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Popis produktu Striekacie  rozpúšťadlové moridlo na báze mikronizovaných 

pigmentov v kombinácii so špeciálnymi svetlostálymi farbivami 

pre morenie zvýrazňujúce póry.  Žiadne zdrsnenie dreva  ako aj 

veľmi dobrá svetlostálosť. 

 

Farebné odtiene ADLER Spritzbeize Trend sú zvláštne farebné 

odtiene, ktoré sa od štandarných striekacích moridiel líšia aj 

technicky. Trendové farebné odtiene môžu byť rozotrené krátko po 

nánose, čo spôsobuje výraznejšiu kresbu pórov. Na zosvetlenie 

použiť ADLER koncentrovaný regulátor 90310, aby zostala 

možnosť rozotretia. 

 

Použitá zmes rozpúšťadiel neobsahuje aromatické rozpúšťadlá. 

 

Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné  a v prípade 

potreby zosvetliteľné s ADLER Konzetrationsregler 90310. 

 

Oblasti použitia Morenie  hrubopórovitého listnatého dreva  ako napr.  dub, jasan, 

mahagon atď, ak morením majú byť zvýraznené póry. 

Plochy  morené s ADLER Spritzbeize sú prelakovateľné tak 

rozpúšťadlovými ako aj vodouriediteľnými lakmi. 

 

Spracovanie Plochy starostlivo zbrúsiť so zrnitosťou 150-180. Brúsny prach 

treba starostlivo odstrániť - obzvlášť z pórov. Tupý brúsny papier a 

nerovnomerné brúsenie môžu viesť pri morení k tvorbe fľakov. 

Vodovanie dreva 

 pred morením nie je potrebné. 

 

ADLER Spritzbeize pred a počas spracovania  dobre premiešať. 

Moridlo  striekať rovnomerne  a s malým prebytkom (cca 35 g/m
2
) 

( tlakové striekanie: dýza 1,5 mm, tlak 1,5-2,5 baru) tak, aby sa 

plochy javili jako mierne vlhké. 

Roztieranie: Ak má byť morením dosiahnutá výrazná kresba 

pórov, je potrebný  väčší nános (cca 45 g /m
2
, plochy viditeľne 

mokré) moridla na rozotretie. Moridlo krátko po nánose rozotrieť 

pomocou roztieracej kefy alebo štetca naprv priečne a potom 

pozdĺž drevných vlákien.  Takisto je možný nános aj pomocou 

systému Airmix alebo Airless-nízkotlakového prístroja. Pracovné 
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nástroje ihned po  použití očistiť  acetónom alebo s ADLER 

Nitroverdünnung (nitroriedidlo). 

Čas sušenia ( teplota miestnosti 20°):  

cca 15 minút – ak bude nasledovať prelakovanie rozpúšťadlovým 

lakom, cca 1 hod. – ak bude následovat prelakovanie 

vodouriediteľným lakom. V prípade potreby je možné aj podporné 

sušenie. 

 

Prelakovanie: Moriaci systém ADLER Spritzbeize Trend je 

prelakovateľný tak vodouriediteľnými ako aj  rozpúšťadlovými  

nábytkovými lakmi. Pre svetlé farebné odtiene moridla  

odporúčame použitie výlučne svetlostálych lakov ako napr. 

ADLER Legnopur alebo ADLER Aquarapid CFB. Při použití nie 

svetlostálych lakov treba počítať s mierne nažltlým výsledným 

farebným odtieňom, ktorý bude starnutím silnieť. 

Niektoré druhy dreva jako dub, smrekovec atď. obsahujú látky 

rozpustné 

 vo vode, ktoré sa pri prelakovaní  vodouriediteľnými lakmi 

aktivizujú. Aby  sa predišlo  farebným zmenám alebo značkám( tie 

môžu byť v závislosti od pôvodu dreva rôzne),   pri lakovaní duba, 

smrekovca a iných driev obsahujúcich aktívne látky 
odporúčame predzákladovanie s ADLER PUR-Primer 25291( dbať 

na technický list ADLER PUR-Primer!) 

 

Pred začiatkom morenia  musí byť vykonané skúšobné 

morenie  

na originálnom podklade a následne prelakovanie vybraným 

lakom, aby bolo možné posúdiť výsledný farebný odtieň. Pre 

jednu zákazku použiť moridlo tej istej šarže. 

 

Balenie 1 l,   5 l 

 

Skladovateľnosť 
 

min. 1 rok v originálne uzavretých obaloch 

Výdatnosť cca 8 -10 m
2
/l, podľa typu morených dielov 

Tech.bezpečnostné  

údaje 

Rešpektujte naše „Pracovné smernice pre morenie dreva“ a 

Kartu bezpečnostních údajov! 
 

Ďalšie pokyny: 

 

Riedenie a zosvetlenie ADLER Konzetrationsregler 90310 

Čistenie prac. náradia S acetónom alebo s ADLER Nitroverdünnung 80001 

 

Farebné odtiene 

   

zázvor(ingwer) 11060 Shiitake 11063 

kurkuma 11061 Cassia 11064 

Marsala 11062 Nigella 11065 

 


