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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-Positiv 13001 ff 

          
 

 

 

         

 

Popis 

 

Vodouriediteľné moridlo na ihličnaté dreviny na báze prírodných minerálnych pigmentov 

v kombinácii s modernými syntetickými moridlovými farbivami a mikronizovanými 

pigmentmi. 

 

Špeciálnymi prísadami sú farbivá veľmi dobré fixované na povrchu dreva, takže toto moridlo 

je osobitne vhodné na prelakovanie vodouriediteľnými lakmi. Lakovanie rozpúšťadlovými 

lakmi je taktiež možné.  

 

Všetky farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné a pri potrebe sú zosvetliteľné a riediteľné  

s ADLER Aqua-Positiv Farblos 13001. Pri silnom zriedení to vedie vlastnou farbou dreva 

a prirodzeným žltnutím dreva k výraznej zmene farebného odtieňa.  

 

Oblasť použitia 

Na morenie brúsených, kartáčovaných, osekaných, na hrubo opracovaných a hobľovaných 

plôch ihličnatých drevín, ak sa má pracovným postupom docieliť výrazný pozitívny obraz 

morenia, pričom sa namorené plochy majú prelakovať vodouriediteľnými transparentnými 

lakmi. 

Spracovanie 

 

Kartáčované alebo inak zdrsnené plochy sa namoria bez ďalšej predprípravy. Hladké plochy 

sa vybrúsia brúsnym papierom zrnitosti 120. Je výhodné vodovanie vybrúseného dreva a po 

vysušení prebrúsenie brúsnym papierom zrnitosti 150 - 180 je výhodné.  

ADLER Aqua-Positiv pred a počas spracovania dobre premiešať. Moridlo  naniesť striekaním 

rovnomerne a tak sýto, že prebytok moridla istou mierou zostáva ležať na ploche - mokrá 

plocha cca 60 g/m2. Podmienky striekania: veľkosť dýzy 1,5 mm, striekací tlak 2,0 – 2,5 

bary. Tmavšie druhy drevín a farebné odtiene vyžadujú o niečo sýtejší nános, asi 70-75 g/m2.  

Nános moridla Airmix alebo Airless nízkotlakovým striekacím zariadením je v prípade 

potreby možné. Aplikácia štetcom alebo špongiou sa neodporúča. 

Čas sušenia (izbová teplota 20 °C): cca 12 hodín, najlepšie cez noc. S vodouriediteľnými 

lakmi sa môžu plochy prelakovať už po 5 hodinách. Pozitívny efekt vzniká v prvej fáze 

sušenia (cca 30 minút), počas ktorého sa nesmie prevádzať urýchlené sušenie. 
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Pokračovanie  
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Pred lakovaním je výhodné plochy vyhladiť papierovou stranou Finish papiera. Prelakovať 

vodouriediteľnými alebo rozpúšťadlovými lakmi. Pri farebných odtieňoch odporúčame len 

svetlostále laky, resp. laky s prídavkom prostriedkov voči žltnutiu.   

 

Smrekovec obsahuje vodou rozpustné extraktívne látky dreva, ktoré sa prelakovaním 

vodouriediteľnými lakmi aktivujú. Podľa lokality, z ktorej drevo pochádza, to môže viesť 

k rôzne silným farebným zmenám, ak sa lakované plochy vystavia dennému svetlu. 

Odporúčame preto pri lakovaní smrekovca a iných drevín s vysokým obsahom extraktívnych 

látok dreva po nánose moridla predzákladovanie s ADLER PUR-Primer 25291 (pozri 

technický list). Po sušení a medzibrúsení sa môžu plochy prelakovať vodouriediteľnými 

lakmi.   

 

Pred začiatkom morenia je potrebné previesť skúšku morenia na originálnom dreve 

a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň. Pre 

jednu zákazku použiť len moridlo s rovnakou šaržou.  

 

Pri miešaní moridla kovom sa mení jeho farebný odtieň. Moridlo zo striekacej pištole alebo 

moridlo znečistené drevným prachom sa nesmie vylievať späť do nádoby s originálnym 

moridlom.  

Rešpektujte naše pracovné smernice pre morenie dreva ako aj kartu bezpečnostných 

údajov. 

Výdatnosť   cca 8 m
2
 / l / 1 nános, závisí od tvaru morených častí 

Balenie 1 l, 5 l 

Skladovanie V chladnej miestnosti ale bez mrazu. 

Skladovateľnosť 1 rok v originálne uzavretom obale 

Farebné odtiene 

 

bezfarebný farblos 13001 

smrek Fichte 13002 

jedľa Tanne 13003 

brest Ulme 13004 

céder Zeder 13005 

vŕba Weide 13006 

sen Sen 13007 

tis Eibe 13008 

teak Teak 13009 

palisander Palisander 13010 

kremeň Quarz 13011 

achát Achat 13012 

rubín Rubin 13013 

opál Opal 13014 

smaragd Smaragd 13015 

čadič Basalt 13016 

 


