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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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ADLER Aqua-Alpin 11451 ff  

          
 

 

 

         

 

 

Popis výrobku Vodou riediteľné moridlo pre ihličnaté dreviny na báze 

syntetických špeciálnych farbív v kombinácii 

s mikronizovanými pigmentami pre antický, výrazne 

pozitívny moriaci efekt. 

 

 Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné 

a zosvetiteľné použitím ADLER Aqua-Alpin farblos 11451.

    

    

Oblasť použitia Špeciálny produkt na brúsené, kartáčované, štiepané, hrubo 

opracované a hobľované ihličnaté dreviny, ako napr. smrek 

alebo jedľa, keď má byť v jednom pracovnom kroku 

docielený antický, výrazne pozitívny moriaci efekt. 

 ADLER Aqua-Alpin je vhodný na prelakovanie s vodou 

riediteľnými lakmi ako aj rozpúšťadlovými ADLER 

nábytkovými lakmi.  

 

Spracovanie Kartáčované, štiepané, hrubo opracované alebo hobľované 

plochy sa namoria bez ďalšej predprípravy. Hladké plochy 

vybrúsiť zrnitosťou 120. Vodovanie vybrúseného dreva a po 

vysušení brúsenie zrnitosťou 120 je výhodou. 

 Ihličnaté dreviny bohaté na živicu ako borovica alebo limba 

najprv zbaviť živice (viď. smernice na odstránenie živice) 

a potom vybrúsiť zrnitosťou 120.   

  ADLER Aqua-Alpin pred a počas spracovania dobre 

premiešavať. Moridlo nanášať striekaním rovnomerne 

a s malým nadbytkom (cca. 50-70 g/m², podľa spracovania 

a druhu dreva), (nízkotlakové striekanie: veľkosť dýzy 1,5 

mm, striekací tlak 1,5-2,5 barov)- plochy sa javia ľahko 

vlhké. Takisto je možný nános s Airmix- alebo Airless- 

nízkotlakovým zariadením. Pri malo rozmerných plochách 

môže byť moridlo nanesené aj so štetcom alebo so špongiou. 

 

Čas sušenia (teplota miestnosti 20˚C) cca. 12 hodín, najlepšie cez noc. Pozitívny efekt sa vytvára 

počas prvej fázy sušenia (cca. 30 min.), počas ktorej nesmie 

dôjsť k urýchlenému sušeniu vzduchom. 
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 Vysušené plochy prelakovať najlepšie s ADLER PUR- alebo 

vodouriediteľnými lakmi matnými až hlboko matnými. Ak má 

nové drevo vyzerať ako staré, odporúčame po morení naniesť 

ADLER PUR-Antiscratch HQ G10 26321, zriedený s 30% 

ADLER DD- Verdünnung 80019, alebo ADLER PUR-

Natureffekt 26131. Menej namáhané plochy môžu byť 

upravené aj s vodou riediteľnými alebo rozpúšťadlovými 

voskami.  

 

 Smrekovec obsahuje vodou rozpustné extraktívne látky, ktoré 

sa aktivujú prelakovaním vodouriediteľnými nábytkovými 

lakmi. Aby sme zabránili chybám lakového filmu (môžu byť 

rozdielne silné v závislosti od pôvodu dreva), odporúčame pri 

lakovaní smrekovca a iných drevín bohatých na 

extraktívne látky s vodou riediteľnými nábytkovými lakmi 

predzákladovať plochy s ADLER PUR-Primer 25291 (dbať 

na technický list ) 

 

 Pred začatím morenia má byť vykonané skúšobné 

morenie na originálnom dreve a prelakovanie 

s plánovaným lakom -na posúdenie konečného farebného 

odtieňa. Pre jednu zákazku používať iba moridlo 

rovnakej šarže.  

 

 ADLER Aqua-Alpin nesmie byť skladovaný v kovových 

nádobách, pretože tým by sa mohol zmeniť farebný odtieň. 

Moridlá zo striekacej pištole znečistené dreveným prachom 

nenalievať naspäť do nádoby s originálnym moridlom.  

 

 Dbajte na „ Pracovné smernice pre morenie dreva“ ako aj  

na kartu bezpečnostných údajov. 

    

Výdatnosť cca. 8m²/l na nános, podľa veľkosti morených dielcov. 

 

Ďalšie upozornenia riedenie a zosvetlenie – ADLER Aqua-Alpin Farblos 

11451  
 

Balenie 1L, 5L  

  

Skladovateľnosť 1 rok v originálne uzavretých nádobách 

 V chlade, ale nie v mraze 

 

Farebné odtiene: Farblos – bezfarebný 11451 

 Adelboden  11452 

 St. Anton 11453 

 Schladming 11454 

 Wengen 11455 

 Gröden 11456 

 Sölden 11457 

 Chamonix 11458 

 Cortina 11459  


