Technický list
Flügger Natural Wood Mořidlo na Dřevo
Popis produktu
Vodou ředitelné mořidlo na barvení neošetřeného i dříve ošetřeného světlého dřeva v interiéru. Poskytuje krásný,
polo-matný vzhled, odpuzuje špínu, a je lehce omyvatelné. Mořený povrch může být dodatečně nalakován lakem
na vodní bázi pro získání robustnějšího povrchu.
Použití
Vhodný na světlé druhy dřeva, např. borovici, jedli, buk, jasan, na nábytek, desky a na všechny povrchy, u
kterých je vyžadován nový nátěr. Odstín mořeného povrchu závisí na druhu dřeva. Suky mohou způsobit
prosáknutí do světlých odstínů.
Aplikace
Podklad musí být čistý, suchý, pevný, zbavený prachu. Skvrny a fleky musí být vyhlazeny. Čištění dříve
mořeného dřeva, jakož i jakéhokoliv dřeva vyžadujícího čištění před mořením, proveďte připravkem Flügger na
mytí dřeva.
Před použitím i během aplikace důkladně promíchejte.
Nanáší se štětcem v rovnoměrné tenké vrstvě ve směru let dřeva. Vyvarujte se překrývání vrstev.
Pokud nanášíte druhou vrstvu, povrch obruste jemným smirkovým papírem (vel. zrna 120/180) a odstraňte
brusný prach.
Čištění a údržba
Mořený povrch očistěte lehce vodou s mýdlem (např. Fluren 32). Případná obnova moření se provádí stejným
přípravkem.
Správná praxe
Nenanášejte více než 2 vrstvy v jednom dni. Mořidlo musí dostatečně vsáknout do dřeva. Pokud byl povrch dříve
ošetřen, doporučuje se provést test na malé ploše na odhad vzhledu a přilnavosti.
Technické údaje
Typ:
Lesk:
Husotota:
Obsah sušiny:
Teplota při nanášení:
Vydatnost:
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:
Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:

vodou ředitelné mořidlo
20, polomat
1,04 kg/l
21 % váhy, 19 % objemu
min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
cca 15 m²l
na dotek
1 hod.
další nátěr
4hod.
plně vyzrálý
po několika dnech
voda
voda a mýdlo
v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem

Klíč: TRAEBETS

Listopad 2015

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554
610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.
Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené
informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.

