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CLOU Beize spirituslöslich
práškové mořidlo rozpustné v lihu, světlostálé 

25 barevných odstínů:
SP 151  žlutá G   
SP 152  žlutá R                                        
SP 153  oranžová                                      
SP 154  světle červená 
SP 155  tmavě červená
SP 156  mahagon                                                    
SP 157  světle zelená
SP 158  tmavě zelená
SP 159  fialová
SP 160  modrá                                     
SP 161  světle šedá  
SP 162  tmavě šedá                     
SP 163 dub světlý                                                        
SP 164  dub střední
SP 165  dub tmavý
SP 166  ořech světlý
SP 167  ořech střední
SP 168  ořech tmavý
SP 169  mahagon světlý
SP 170  mahagon tmavý
SP 171  třešeň
SP 172  hrušeň
SP 173  teak
SP 174  černá
SP 175  třešeň tmavá                                                       

Použití
K moření dubu, jasanu, limby, buku, smrku a ostatních tvrdých i měkkých dřev.
Dřevo je přírodně rostlá surovina, která se kmen od kmenu liší v barvě, struktuře, ale i třeba v druhu a množství obsažených 
látek. Tím může dojít k odchylkám v odstínu namořeného dřeva. Proto stále provádějte zkoušky moření!

Návod k práci
 Obsah sáčku rozpusťte v 500 ml 96% bezvodého lihu a dobře rozmíchejte..
 Na přebroušené, čisté a prachu zbavené dřevo (u smolnatých dřev také odsmolené prostřednictvím CLOU Entharzer 

499) naneste mořidlo rovnoměrně měkkým plochým štětcem. 
 Stále provádějte zkoušky moření! 
 V tekutém stavu jsou mořidla mezi sebou navzájem mísitelná, takže můžete sami vytvořit mezitóny.
 Barevný roztok lze použít také k dobarvení lihových laků a nitrolaků.

Vydatnost:        1 litr  vystačí na přibližně  8  m2 .

V práškové formě nehořlavé!  (Po rozpuštění v lihu vysoce hořlavé!)

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nevylévejte do kanalizace.                                                                                     
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