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technická data

Bleichmittel 2472
bělidlo na dřevo, odstraňovač mořidel

Charakteristika 

Bělidlo na dřevo vyrobené na bázi peroxidu vodíku a stabili-
začních přísad.

Oblast použití 

Používá se k bělení všech přírodních dřev a k odstraňování
vodových mořidel na bázi barviv z povrchu dřeva.

Zpracování / Aplikace 

1. Vytvoření bělícího roztoku

Takové množství bělidla, které spotřebujete v průběhu násle-
dujících 10 minut, nalijte do misky ze skla, plastu nebo kera-
miky a přidejte 5-8% čpavkové vody Ammoniaklösung (25%
roztok čpavku ve vodě). Smíchaný roztok pění a v průběhu
15 minut se rozloží. Namíchaný roztok zesiluje bělící působení.

Pozor: Nikdy nelijte čpavkovou vodu do lahve s bělidlem!
Nikdy nelijte použitý roztok zpátky do bělidla!

2. Zpracování bělícího roztoku

Bělící roztok naneste nekovovým nylonovým nebo perlono-
vým štětcem 1-2x sytě na povrch dřeva. Jestliže byl bělící
účinek prvního bělení slabý, opakujte bělení po 12 hodinách.

Po několika hodinách působení bělidla bělenou plochu dřeva
pečlivě omyjte vlažnou vodou a odstavte ke schnutí do teplé
místnosti. 
Pokud byste neomyli dokonale povrch běleného dřeva,
mohou zbývající aktivní zbytky bělidla způsobit ještě násled-
né nežádoucí bělení: např. barviva následně naneseného
mořidla změní svůj odstín anebo textilie, které budou delší
dobu v kontaktu s bělenou plochou zesvětlají. Následné než-
ádoucí bělení může nastat také se zpožděním a proběhne až
po několika týdnech.

Schnutí 

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

Po době schnutí alespoň 2 dny se může pokračovat s další
povrchovou úpravou.

Skladování / Likvidace 

Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech v suchu,
chladnu a temnu (na podlaze pod regálovými policemi),
chraňte před mrazem. Skladujte odděleně od potravin, nápo-
jů a krmiv. Se zbytky se musí nakládat v souladu s úředními
předpisy pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.
Doporučené klíčové číslo odpadu podle Evropského katalo-
gu odpadů: 09 01 05 (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).
Bělidlo způsobuje poleptání!
Pouze pro odborné použití. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zdraví škodlivé při požití. Nebezpečí vážného poškození očí.
Při kontaktu s očima ihned důkladně vypláchněte oči vodou
a vyhledejte lékaře. Při kontaktu s pokožkou ihned omyjte
velkým množstvím vody. Při práci používejte ochranný oblek,
ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejovou
masku. Při požití nevyvolávejte zvracení, ihned vyhledejte
lékaře a předložte balení nebo etiketu. Obsahuje 31,5% roz-
tok peroxidu vodíku.
Označení podle předpisů o nebezpečných látkách: Zdraví
škodlivý Xn
Hadry nasycené bělidlem jsou nebezpečné samovznícením.
Hadry zlikviduje nebo dobře vymáchejte ve vodě.

Zvláštní údaje 

Na bělené plochy v žádném případě nenanášejte mořidla na
bázi barviv ani laky transparentně obarvené pomocí barviv
(např. dobarvovací tinkturou Abfärbetinktur). K moření jsou
vhodná pigmentová mořidla, např. barevná COLOR-Beize,
UHB Universal-Holzbeize nebo rustikální mořidla Rustikal-
beize.

Bělená dřeva nelze lakovat DD-laky, protože dochází k jejich
silnému oranžově žlutému zabarvení.
Dub a jiné dřeviny bohaté na třísloviny bělte bělidlem s
menší koncentrací čpavkové vody, protože může dojít k
zabarvení.

Při práci s bělidlem nepoužívejte žádné kovové předměty ani
kovové nádoby.
Dbejte na to, aby na běleném dřevě nebyly žádné stopy po
kovu (např. od kování, spojovacího materiálu nebo brusiva),
protože způsobují modrošedé zabarvení.

Údaje k objednání 
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