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CLOU Wischpatina
vytíraná patinovací barva

Charakteristika 
Patinovací barva CLOU Wischpatina k vytíranému patinování je barevný roztok připravený k přímému 
použití. Patinovací barva CLOU Wischpatina slouží v první řadě k vytváření barevných efektů na 
plochách, které byly dříve upraveny lakem (například barevným krycím lakem CLOUCRYL – 
Decklack). Lze použít také na mořené i nenamořené dřevěné plochy, které musejí být ale v každém 
případě nalakované základní vrstvou laku.

Oblasti použití
Používá se k dosažení patinových efektů, zvláště u dřevin s hlubokými póry, jako jsou např. dub, 
jasan nebo limba. Při patinování se probarvením silně zvýrazní hluboká pórová struktura dřeva.

Zpracování
Patinu je možné nanášet vytíráním (hadrem, tampónem) nebo stříkáním (tryska ø 1,5 - 1,8 mm při 
tlaku 2,0 - 3,0 bar). Přebytek patiny je možné odebrat pomocí testovacího benzínu nebo ředidla EV-
Verdünnung – lze tak regulovat tloušťku vrstvy patiny.

Návod k práci
Na správně připravenou plochu (např. namořenou, základovanou a přebroušenou papírem 240 a 
zbavenou brusného prachu) se nanese CLOU Wischpatina štětcem v dostatečně silné vrstvě a po 
krátké době se čistým hadrem vytře do požadovaného efektu.
Po dostatečném zaschnutí, nejméně přes noc, se nanese stříkáním odpovídající vrchní bezbarvý lak.  

Skladování a manipulace / likvidace
Skladování je možné jen v dobře uzavřených originálních obalech v chladu ale ne v mrazu. Se zbytky 
laku se musí nakládat jako s nebezpečnou chemickou látkou. Doporučené klíčové číslo odpadu je 08 
01 11. Minimální trvanlivost v uzavřeném originálním balení je 3 roky. 

Bezpečnostní údaje
Vysoce hořlavý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechuje páry / aerosol. Zamezte kontaktu s kůží a 
očima. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do vrchních ani spodních vod. Proveďte preventivní 
opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte jen v dobře větraných prostorách. 
K recyklaci předávejte pouze dokonale vyprázdněné obaly. Obaly se zbytky předávejte na sběrné 
místo starých laků. 

Odstíny:
K dispozici jsou dvě provedení vytírací patiny
Wischpatina 01800.09871 hnědá
Wischpatina 01800.10128 černá

Tyto informace mají a mohou pouze nezávazně poradit na základě našich poznatků a zkušeností. Jelikož nemůžeme ovlivnit použití a zpracování na místě, není 
obsah tohoto technického listu závazný. Je potřebné upravit údaje podle konkrétních podmínek použití a zpracování a vhodnost produktu pro zamýšlený účel 
použití potvrdit zkušebním zpracováním. Naše produkty jsou určené profesionálním zpracovatelům, kteří disponují odbornými znalostmi v oblasti zpracování laků, 
lazur a mořidel. V případě nejasností jsou naši poradci a technici připraveni poradit podle svých nejlepších znalostí. Tyto rady jsou, pokud nebudou písemně 
potvrzeny, nezávazné. Zaručujeme samozřejmě kvalitu našich výrobků. Platí naše všeobecné obchodní a dodací podmínky. Všechny dříve vydané technické listy 
ztrácejí vydáním nového technického listu svoji platnost. Na internetových stránkách www.clou.de naleznete vždy nejnovější verzi našeho technického listu. 
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