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technická data

Patinierfarbe
patinovací barva

Charakteristika 

Rychleschnoucí světlostálý barevný roztok na bázi organik-
kých rozpouštědel.

Oblast použití 

Používá se k dosažení starožitného efektu na nábytku a zaří-
zení interiérů prostřednictvím stínování a patinování.
Vhodné také k vyrovnání barevných rozdílů, k opravám odstí-
nů mořidel a k barvení těžko mořitelných podkladů (dřevov-
láknité desky, dřevotřískové desky, vyplétaný rákos)

Zpracování / Aplikace 

metoda nanášení: nádobková pistole
Ø trysky (mm): 0,5-1,0
tlak stříkání (bar): 2,5

Technická data 

ředění: neředí se
viskozita pro zpracování: připraveno k přímému použití 

Schnutí 

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

na prach: 15 minut
k uchopení: 60 minut

Čištění 

Nářadí ihned po použití umyjte ředidlem Zellulose-(Nitro-)
Lack-Verdünnung 790 nebo čistícím ředidlem CLOU Reini-
gungsverdünnung.

Skladování / Likvidace 

Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech v suchu a
chladnu, chraňte před mrazem. Se zbytky se musí nakládat v
souladu s úředními předpisy pro nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami. Doporučené klíčové číslo odpadu podle
Evropského katalogu odpadů: 08 01 11 (upraví se podle
regionálních předpisů pro likvidaci odpadu).
Trvanlivost v uzavřeném originálním balení: 2 roky.

Bezpečnostní upozornění 

Nevylévejte do kanalizace a zabraňte vniknutí do spodních i
vrchních vod (stupeň nebezpečí pro vodu 1).
Uchovávejte mimo dosah dětí. Opakovaný kontakt může
způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Dráždí oči a poko-
žku, zamezte kontaktu s očima a pokožkou. Nebezpečí váž-
ných poškození očí. Výpary a aerosol nevdechujte. Výpary
mohou způsobit ospalost a bezvědomí. Zpracovávejte jen v
dobře větraném prostředí. Dodržujte opatření proti vzniku
elektrostatického náboje. Pro hašení používejte písek, oxid
uhličitý nebo hasicí prášek, nikdy ne vodu. Při požití okamži-
tě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte balení nebo etike-
tu.
Označení podle předpisů o nebezpečných látkách: Vysoce
hořlavé F, Dráždivé Xi

Zvláštní údaje 

Všechny odstíny jsou mezi sebou navzájem mísitelné, takže
si sami můžete namíchat mezitóny.

Údaje k objednání 

číslo výrobku:
Patinierfarbe makoré 01800.00001
Patinierfarbe zlatá oliva 01800.00002
Patinierfarbe ořech světlý 01800.00003
Patinierfarbe třešeň 01800.00004
Patinierfarbe dub střední 01800.00005
Patinierfarbe dub tmavý 01800.00007
Patinierfarbe ořech střední 01800.00008
Patinierfarbe ořech tmavý 01800.00009
Patinierfarbe mahagon 01800.00010
Patinierfarbe černá 01800.00023
Patinierfarbe oranžová 01800.00032
Patinierfarbe modrá 01800.00035
Patinierfarbe červená 01800.00036
Patinierfarbe bílá 01800.00038
Patinierfarbe zelená 01800.00041
Zellulose-(Nito-) Lack-Verdünnung 790, ředidlo 00790.00000
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návod ke zpracování

Patinierfarbe
patinovací barva

Příprava povrchu 

Podkladový materiál musí být suchý, beze špíny, oleje, tuku a
brusného prachu.
Povrch dřeva musí být dobře obroušený (odstupňovaně bru-
sivem o zrnitosti 150-180) a zbavený brusného prachu. 

Moření 

Povrch se může namořit do požadovaného odstínu. K moře-
ní jsou vhodná všechna mořidla CLOU (kromě voskových
mořidel Wachsbeize). Předpokladem je, že se mořidlo bude
zpracovávat a bude zasychat podle příslušného předepsané-
ho pracovního postupu. 

Základní vrstva laku 

(při teplotě opracovávaného objektu > 15°C, při vlhkosti
dřeva 8 – 12%)

Patinovací barvu lze nanášet pouze na základovaný povrch,
nikoliv přímo na surové dřevo. Jako základ je nejlépe vhodný
dvousložkový lakový systém. 
Základujte 1-2x lakem CLOUCRYL bezbarvým a po schnutí
přes noc přebruste brusivem o zrnitosti 280 a odstraňte
prach.

Patinování 

Patinovací barvu naneste jemně jako mlhu patinovací pistolí
na základovaný podklad do požadovaného efektu.
Prostřednictvím vícenásobného nánosu patinovací barvy
zvenku dovnitř dílce dosáhnete typického bezpřechodového
patinového efektu, přičemž místa, která mají být tmavší,
nastříkáte častěji a v tlustší vrstvě.

Schnutí 

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

Po 1-2 hodinách schnutí musíte patinovanou plochu bez
mezibrusu přelakovat stříkáním. 

Konečné lakování 

Patinovací barvu můžete přelakovat stříkáním kterýmkoliv z
laků CLOU na bázi organických rozpouštědel. Používá se
zejména hedvábně matný nebo matný stupeň lesku vrchního
laku. Dbejte přitom pokynů technického listu příslušného ke
zvolenému laku.

Zpracování vrchní povrchové úpravy tampónem nebo natírá-
ním štětcem přes patinovanou plochu není v žádném přípa-
dě možné.

Tyto informace mají a mohou pouze nezávazně poradit podle nejnovějšího
stavu poznatků a je potřebné upravit je podle konkrétních podmínek použití a
zpracování.  Všechny dříve vydané technické listy ztrácejí tímto svoji platnost. 



vzorník odstínůPatinierfarbe patinovací barva

Zobrazení odstínů je omezeno možnostmi tisku. 
Proto vždy provádějte zkoušky moření včetně přelakování.
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01 makoré 02 zlatá oliva

03 ořech světlý 04 třešeň

05 dub střední 07 dub tmavý

08 ořech střední 09 ořech tmavý

10 mahagon


