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Vodou ředitelné mořidlo na dubové dřevo pro speciální efekt zvýrazňující strukturu dřeva, určené
pro využití v průmyslu a pro malé a střední podniky.

POPIS PRODUKTU
Obecné informace

Vodou ředitelné mořidlo na dubové dřevo s obsahem speciálních
světlostálých barviv v kombinaci s mikronizovanými pigmenty pro
zvláště přirozený a strukturu dřeva zvýrazňující mořidlový efekt, kdy
vzniká přirozený mořidlový nátěr, který zvýrazní pruhování paprsků
dřeva. Produkt je přelakovatelný jak vodou ředitelnými, tak
rozpouštědlovými laky na dřevo.

Speciální vlastnosti
Zkušební normy



Francouzské nařízení DEVL1104875A pro označení
stavebních produktů s povrchovými nátěry v souvislosti s
emisemi škodlivých těkavých látek: A+

Oblasti použití



Pro lakování silně namáhaných povrchů nábytkových a
interiérových dílů, jakou jsou např. stolní desky a odkládací
plochy v kuchyních a obývacích místnostech, v koupelnách,
kancelářích a interiérech, pro nábytková čela a viditelné plochy,
namáhané plochy nábytku na sezení a také plochy, které nejsou
stabilně viditelné. Ve třídách použití II až IV dle normy ÖNORM
A 1610-12.



Použití v kombinaci s vhodným krycím lakovacím systémem.



Barevné odstíny přípravku Arova Aqua-Style jsou určeny
výhradně pro moření dubového dřeva; u jemně porézních
listnatých dřev jako je javor mohou vést tyto mořidla ke tvorbě
nežádoucích reakcí (bílých fleků).

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování



Přípravek před použitím i během zpracování dobře promíchejte.



Zpracovávejte při teplotě přípravku, objektu i pokojové teplotě
nejméně +15 C.



Zbytky materiálu ze stříkací pistole nebo zašpiněné od
dřevěného prachu již nepřelévejte do originálních plechovek.



Dřevo s nízkou savostí vyžaduje menší množství nátěru než
druhy dřeva s patrně výraznější savostí.
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Nanášecí techniky



Různé druhy dřeva jako dubové dřevo obsahují ve vodě
rozpustné extraktivní látky, které jsou aktivovány přelakováním
nábytkovými laky na vodní bázi. Abychom zabránili probarvení
nátěru nebo tvorbě stop, doporučujeme u dřeva bohatého na
extraktivní látky aplikovat spodní vrstvu základového nátěru
ADLER PUR-Primer 25291.



V důsledku míchání tekutého mořidla kovovým předmětem se
může změnit barevný odstín.



Dodržujte pokyny v naší „Pracovní směrnici pro moření dřeva“.



Dodržujte příslušné technické listy používaných produktů
Způsob nanášení
Stříkací pistole
Stříkací tryska (ø mm)
1,5 –1,8
Stříkací tlak (bar)
2,0 – 2,5
Nanášené množství (g/m²)
40 – 60
Vydatnost na jeden nátěr –
6–8
(m²/l)1)
1) celková spotřeba vč. ztrát při stříkání

Moření nízkotlakým aparátem Airmix nebo Airless je také možné.
Nanášení štětcem nebo houbou není doporučováno.
Na skutečnou vydatnost/ spotřebu má vliv tvar, kvalita a vlhkost
podkladu. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze po provedení
zkušebního nátěru.

Doby schnutí

Přelakovatelný (rozpouštědlové laky)

(při 23 °C a 50 % r.v.)

Přelakovatelný (vodou ředitelné laky)

po ca. 12 h
nejlépe přes noc
po ca. 5 h

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Doba schnutí závisí na
podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě vzduchu, výměně vzduchu a
relativní vlhkosti vzduchu.
Vyvarujte se schnutí na přímém slunečním svitu (vede k příliš
rychlému nasychání).

Čištění pracovních nástrojů

Umyjte ihned po použití vodou.
Naschlé zbytky laku odstraňte pomocí čisticího prostředku ADLER
Aqua-Cleaner 80080 (zředěného v poměru 1:1 s vodou)

PODKLAD
Druh podkladu

dub

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený odlučujících látek jako
je tuk, vosk, silikon, přiskyřice apod., musí být očištěn od dřevěného
prachu a měla by být testována jeho přilnavost k povrchu.

Příprava podkladu

Brus zrnitostí 150 - 180
Umyjte zbroušené dřevo a po uschnutí je výhodné zabrousit zrnitostí
150 - 180.
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SKLADBA NÁTĚRU
Mořidlový nátěr

Přípravek Arova Aqua-Style Trend naneste rovnoměrně a v
dostatečném množství ve směru vláken dřeva v obou směrech
způsobem mokrým na mokré, povrch má vypadat po náběru vlhký.

Následný nátěr

2 x přelakujte nábytkovým lakem ADLER, s mezibrusem
Nátěr je přelakovatelný jak vodou ředitelnými, tak ředidlovými
nábytkovými laky. Pro světlé mořidlové odstíny doporučujeme použít
výhradně světlostálé laky jako např. ADLER Legnopur 26211 ff nebo
ADLER Aqua-Resist 30460 ff. Při aplikaci nesvětlostálých laků je
nutné počítat s tím, že se výsledný barevný odstín bude jevit mírně
nažloutlý; postupem času se tento efekt zesílí.
Dodržujte příslušné technické listy používaných produktů.

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ
Velikosti balení
Barevné odstíny/
Stupně lesku

0,9 l; 4 l
Sandeiche
Steineiche
Alteiche
Sumpfeiche
Mooreiche

1337 055800
1337 055801
1337 055802
1337 055803
1337 055804

Všechny barevné odstíny jsou mezi sebou mísitelné a v případě
potřeby ředitelné s bezbarvým přípravkem Arova Aqua-Style Farblos
1336 400100.
Při silném zředění může docházet v důsledku vlastní barvy dřeva a
přirozenému žloutnutí v průběhu času k výrazné změně barevného
odstínu.
Před začátkem mořidlového nátěru by měl být vždy proveden
zkušební nátěr na originálním dřevěném podkladu a se
zamýšleným svrchním lakem, aby bylo možné posoudit
výsledný barevný odstín. Na jednu zakázku využívejte mořidlo
výhradně stejného čísla šarže.

Doplňkové produkty

Arova Aqua-Style Farblos 1336 400100
ADLER PUR-Primer 25291
ADLER Legnopur 26211 ff
ADLER Aqua-Resist 30460 ff
ADLER Aqua-Cleaner 80080

DALŠÍ POKYNY
Trvanlivost/Skladování

Nejméně 1 rok v originálních uzavřených obalech.
Skladujte v chladu, ale bez přítomnosti mrazu

Bezpečnostnětechnické údaje

Dodržujte pokyny v příslušném bezpečnostním listu, aktuální verze je
dostupná na internetové adrese www.adler-lacke.com.
Přípravek je určen pouze pro průyslové použití a řemeslnické
zpracování.
Musí být bezpodmínečně zabráněno vdechnutí lakových aerosolů při
aplikaci stříkací pistolí. Tomu zabráníte použitím ochranné dýchací
masky (kominovaný filtr A2/P2 – EN 141/EN 143).
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