ADLER Aqua Wischbeize

12081 ff

Popis
Vodouriediteľné vytieracie moridlo na báze svetlostálych pigmentov s markantným obrazom
morenia. Zdôrazňuje štruktúru dreva vďaka transparentným odtieňom a hĺbke farby. Všetky
farebné odtiene medzi sebou miešateľné a podľa potreby zosvetliteľné vodou.
Oblasť použitia
Morenie listnatých drevín, ako napr. buk, čerešňa, orech, breza alebo javor, obzvlášť vhodný
pre dreviny s veľkou schopnosťou savosti, ako napr. topoľ. Neodporúča sa pre pre
veľkoplošné spracovanie silno nasiakavých drevín ako topoľ alebo tanganika, ktoré sú navyše
veľa profilované.
Spracovanie
Plochy starostlivo brúsiť brusným papierom zrnitosti 180 – 220. Brúsny prach – osobitne
z drevných pórov – dôkladne odstrániť. Tupý brusný papier a nerovnomerné brúsenie môžu
viesť k škvrnitému vzhľadu namorenia. Vhodné je vodovanie dreva a po uschnutí
vyhladzovacie brúsenie zrnitosťou 180-220.
Podľa potreby nariediť ADLER Aqua Wischbeize pred spracovaním vodou v pomere 1:5
(moridlo k vode). Zmes niekoľko razy za deň zamiešať a spotrebovať v priebehu 1 prac. dňa.
Ak si zákazník želá dlhšiu dobu spracovateľnosti (vytierateľnosti), môže sa pridať až 50%
spomaľovača Adler Verzögerer 89336. Pridanie väčšieho množstva spomaľovača sa
neodporúča z dôvodu nebezpečenstva zhoršenej priľnavosti.
ADLER Aqua Wischbeize pred a počas spracovania dobre premiešať. Moridlo nanášať
rovnomerne buď sýto mäkkou špongiou alebo striekaním (podmienky striekania klasickou
pištoľou: veľkosť dýzy 1,5 – 1,8 mm, striekací tlak 2,0 – 2,5 barov). Nanášanie moridla
pomocou Airlessú Airmix prístrojov je možné pri nízkom tlaku (0,18-0,23 mm tryska, 30-50
barov). Prebytok ihneď zotrieť nežmolkujúcim papierom pozdĺž drevných vlákien.
Čas sušenia
Pri izbovej teplote 20 °C cca 12 hodín, najlepšie cez noc. S vodouriediteľnými lakmi sa môžu
plochy prelakovať už po 5 hodinách. U rozp. lakov musí byť zachovaná doba 12 hodín.
Prosím obráťte
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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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Pokračovanie
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.
Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov.
Charakteristika

riedenie

vodou

spomaľovač

ADLER Verzögerer 89336

skladovateľnosť 1 rok v originálním balení, chrániť před mrazom
Výdatnosť
cca 10 m2 / l / nános, závisí od tvaru morených častí
Balenie
900 ml, 4 l
Farebné odtiene
Čerešňa (Kirsche)
Orech svetlý (Nuss hell)
Orech červený (Nuss rot)
Orech antik (Nuss antik)

12081
12082
12083
12084

Farebné pasty
Žltá - gelb
89145
Červená - rot
89146
Čierna - schwarz 89147
Maximálne množstvo pridávaných pást je 20%.
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