Výrobek:

Datum aktualizace: 19.5.2014

LAZUROL LIHOVÉ MOŘIDLO
Složení a charakteristika výrobku:
®
Lazurol Lihové mořidlo je barevný koncentrát na lihové bázi. Je určen k moření dřeva a všech porézních materiálů
(např.beton, cihly). Zvýrazňuje strukturu dřeva, proniká hluboko do podkladu. Mořidlo (bez následné povrchové úpravy)
je vhodné i k aplikaci na čerstvé a nevysušené dřevo.
Výrobek není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům
dětského nábytku a hraček.
Odstíny:
Vyrábí se ve 20 základních odstínech.
Použití:
Podklad: dřevo, porézní materiály (beton, cihly)
Prostředí: interiér
Příprava podkladu:
Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se
zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím
nitroředidlem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva.
Příklad nátěrového postupu:
Na předem připravený podklad se po důkladném rozmíchání mořidlo nanáší štětcem, houbou nebo válečkem
rovnoměrně ve směru vláken. Každým dalším nátěrem vzniká tmavší odstín. Při aplikaci mořidla na suché dřevo, po
zaschnutí mořidla (cca po 4 hodinách), lze dřevo vykartáčovat a provést další povrchovou úpravu bezbarvým lakem
®
®
nebo bezbarvou lazurou ze sortimentu firmy Barvy a laky Teluria s.r.o. (např. Lazurol Univerzální lak S 1002, Lazurol
®
®
Pragolesk C 1037 Lak nitrocelulózový, Lazurol Pragomat C 1038 Lak nitrocelulózový, Lazurol Gold S 1037 bezbarvý,
®
Lazurol Lak Aqua V 1305).
Dosažený výsledek může podle druhu dřeva vypadat rozdílně, proto se doporučuje provést zkušební nátěr.
Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný
barevný odstín.
Doporučené způsoby aplikace:
Štětec, houba nebo váleček
Parametry nátěrové hmoty:
Teoretická vydatnost
Hustota

2

až 6 m / 500 ml
3
840 - 920 kg/m

Hodnoty pro stanovení emisních limitů:
Kategorie: A/ f
VOC:
0,60 kg/kg
TOC:
0,31 kg/kg
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 700
Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití (po naředění 16% hmotn. S 6300) v g/l: 490
Zasychání:
Zaschlý proti prachu cca do 4 hod.
Ředidlo:
Pro mytí pomůcek např. P 6413 Líh technický, mořidlo samotné je již připraveno k použití.
Skladovatelnost:
Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 24 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém
skladu při teplotě 5-25 °C.
Likvidace odpadů a obalů:
Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na
místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými
odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.
Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:
Výrobek obsahuje ethanol.
Klasifikace: Vysoce hořlavý

Označení výstražným symbolem: F
Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při
zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou
aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit
konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky
a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají
právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.

