
 

 

02-16  ZKL 1336  
 

 

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza 
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk 

 
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. 
 
 

 
 
 

Arova Aqua-Style 1336 
 

 

Moridlo na listnaté dreviny na báze vody pre obzvlášť rovnomerné efekty morenia, 
pre priemyselné a remeselné použitie. 
  

 
 
 

 

POPIS PRODUKTU 
 

 

Popis 
 

Moridlo na báze vody so svetlostálymi špeciálnymi farbivami 
v kombinácii s mikronizovanými pigmentmi pre obzvlášť 
rovnomerné efekty morenia na jemnopórovitých listnatých 
drevinách. Produkt je prelakovateľný vodouriediteľnými 
a rozpúšťadlovými lakmi na drevo. 
  

 

Zvláštne vlastnosti 
Skúšobné normy 
 

 
 

 

 Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných 

produktov na emisie prchavých škodlivín : A+ 
 

 

 

Oblasti použitia 
 

          
 

 

 Na lakovanie silno namáhaných plôch nábytku a interiérového 
zariadenia ako napr. kuchyne a kúpeľne, dosky stolov: Oblasti 
použitia II - IV podľa ÖNORM A 1610-12. 
 

 Moriť jemnopórovité listnaté dreviny ako napr. javor, buk, breza, 
jelša atď, ak má byť dosiahnutý jemný a obzvlášť rovnomerný 
obraz morenia.  

 

 Použitie v kombinácii s vhodným krycím lakovacím systémom.  
 

 
 

 

SPRACOVANIE 
 

Pokyny pre spracovanie 
 

  

 

 Produkt pre použitím a počas spracovania dobre premiešať. 

 

 Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť min. +15 °C. 

 

 Produkt zo striekacej pištole alebo znečistený drevným prach 
nevlievať späť do nádoby. Nános moridla s Airmix- alebo 
Airless- nízkotlakovým prístrojom je taktiež možný. Náter 
štetcom alebo špongiou sa neodporúča.   

 

 Typy drevín s nízkou savosťou si vyžadujú menšie množstvo 
nánosu ako typy drevín so silnejšou savosťou. 

 

 Naniesť rovnomerne a s miernym prebytkom pozdĺž drevných 
vlákien spôsobom mokré do mokrého tak, aby sa plochy zdali 
byť vlhké.  

 

 Rôzne druhy drevín ako dub, smrekovec atď. obsahujú vo vode 
rozpustné extraktívne látky, ktoré sa aktivujú prelakovaním 
vodouriediteľnými lakmi na nábytok. Aby sa zabránilo sfarbeniu 
alebo nečistotám, odporúčame pri drevinách bohatých na 
extraktívne látky predzákladovať s ADLER PUR-Primer 25291. 

 

 Pri kontakte tekutého moridla s kovom sa mení farebný odtieň. 
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 Prosím, dodržujte naše „Pracovné smernice pre morenie 
dreva“. 

 

 Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.  

 

 

Spôsob nanášania 
 

          
        

 

Spôsob nanášania Nádobková  
pištoľ 

Tryska (ø mm) 1,5 

Striekací tlak (bar) 2,0 – 2,5 

 Výdatnosť na nános (m2/l)1) cca 8 

1)Výdatnosť vrátane strát pri striekaní 

    

Forma, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. 
Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.  

 

Čas schnutia 
(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu) 
 

                                                          
 

 

Prelakovateľný 
(rozpúšťadlové laky) 

po cca 12 hod. 
najlepšie po preschnutí cez noc 

Prelakovateľný  
(laky na báze vody) 

po cca 5 hod. 

 

Uvedené údaje sú smerodajné. Schnutie je závislé od podkladu, hrúbky 

vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu. 
 

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu (príliš rýchle schnutie).  
 

 

Čistenie náradia 
 

 

 

 
Ihneď po použití vodou alebo s ADLER Aqua-Cleaner 80080. 
 

Na odstránenie zaschnutých zvyškov laku odporúčame použiť ADLER 
Aqua-Cleaner 80080 (riedený vodou v pomere 1:1). 
 

 
 

PODKLAD 
 

Druhy podkladu 
 

Jemnopórovité listnaté dreviny.  
                         

 

Vlastnosti podkladu 
 

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, 
vosk, silikón, živica atď. a  bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na 
vhodnosť povrchovej úpravy. 
 

 

Príprava podkladu 
 

 

 

Prebrúsiť zrnitosťou 150 – 180 
 

Výhodou je navodovať prebrúsené drevo a po vyschnutí jemne 
prebrúsiť zrnitosťou 150 – 180. 
 

 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
 

Nános moridla 
 

2 x Arova Aqua Style  1336 
 

 

Následná povrchová úprava 
 

Prelakovateľný ako vodouriediteľnými tak aj rozpúšťadlovými lakmi na 
nábytok. Pre svetlé odtiene moridla odporúčame zásadne použiť 
svetlostále laky ako napr. ADLER Legnopur 26211 ff. Alebo ADLER 
Aqua-Resist 30460 ff. Ak sa nepoužije svetlostály typ laku, je treba 
počítať s tým, že výsledný farebný odtieň sa bude nepatrne zdať žltý; 
časom sa tento efekt ešte zosilní.  
 

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.  
 

 
 

 

POKYNY PRE OBJEDNANIE 
 

 

Veľkosť balenia 
 

 

0,9 l; 4 l 
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Farebné odtiene/ stupne lesku 
 

                      
 

 

Bezfarebný     1336 400100            Berlín         1336 040006 
Londýn           1336 040001            Tokio          1336 040007 
Paríž               1336 040002            Rím            1336 040008 
Miláno             1336 040003            Barcelona  1336 040009 
Hamburg         1336 040004            Madrid       1336 040010 
Viedeň             1336 040005            
 

Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné a podľa potreby 
riediteľné s Arova Aqua-Style Farblos (bezfarebný) 1336 400100. 
 

Pri silnom riedení môže dôjsť k značnej zmene sfarbenia dreva. 
Dôvodom je drevuvlastná farba a časom prirodzené zažltnutie dreva.  
 

Pre začatím morenia je vždy potrebné zhotoviť vzorku na 
originálnom podklade a prelakovať určeným lakom a posúdiť tak 
výsledný farebný odtieň. Pre jednu objednávku použiť iba moridlo 
rovnakej šarže.  
 

 

Prídavné produkty 
 

ADLER PUR-Primer 25291 
ADLER Legnopur 26211 ff 
ADLER Aqua-Resist 30460 ff 
ADLER Aqua-Cleaner 80080 
 

 
 

ĎALŠIE POKYNY 
 

 

Životnosť/skladovanie 
 

 
 

 

Min. 1 rok v originálne uzavretom obale. 
 

Skladovať v chlade, no nie mraze.   

 

Technicko-bezpečnostné údaje 
 

                           

 

Dodržujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu 
verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke 
www.adler.sk. 
 

Produkt je určený iba na priemyselné a remeselné spracovanie.  
 

Zabrániť vdýchnutiu rozprášenému aerosólu. Nutné správne použiť 
ochrannú masku. (Kombinovaný filter A2/P2 – EN 141/EN 143). 
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