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technická data

Eiche-Antik-Beize
louhové mořidlo na dub

Charakteristika 

Louhové mořidlo k okamžitému použití, neutrální v zápachu,
s krátkým časem působení.

Oblast použití 

Pro použití k vytvoření speciálního starožitného efektu „lou-
hovaný dub“ na dubovém (především masivním) dřevě a pro
„louhovaný smrk“.

Zpracování / Aplikace 

metoda nanášení: štětec
nanášené množství (g/m2): 80 – 120
vydatnost (m2/litr): 7

Technická data 

ředění: čistou vodou 
viskozita pro zpracování: připraveno k přímému použití
viskozita: ~ 10 sek / DIN 4 mm
hustota (g/cm3): ~ 1,100
pH-faktor 14

Schnutí 

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

na prach: 30 minut
k přelakování: 24 hodin

Čištění 

Použité nářadí ihned umyjte čistou vodou nebo čističem
CLOU WL-Reiniger (zejména pro umytí zaschlých zbytků
mořidla) . 

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. Označení podle předpisů o
nebezpečných látkách: Žíravina
Pozor! Louhové mořidlo CLOU Eiche–Antik-Beize 7142 je
žíravina! Používejte ochranné brýle a gumové rukavice!

Zvláštní údaje 

Plochy opracované louhovým mořidlem je nutné vždy nás-
ledně také neutralizovat oplachovacím roztokem CLOU
Nachwaschlösung 7143.

Údaje k objednání 

číslo výrobku:
Eiche-Antik-Beize, louhové mořidlo 07142.00000
Nachwaschlösung 07143.00000
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návod ke zpracování

Eiche-Antik-Beize
louhové mořidlo na dub

Příprava povrchu 

Opracovávaný surový povrch dřeva po obvyklém máčení a
schnutí přebruste papírem zrnitosti 120–150 a pečlivě
odstraňte brusný prach. 

Zpracování / Aplikace 

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

Pozor!: Louhové mořidlo Eiche –Antik-Beize 7142 je žíravina,
proto při zpracování používejte ochranné brýle a ochranné
gumové rukavice!

Mořidlo naneste nylonovým nebo perlonovým štětcem rovno-
měrně sytě na předem připravenou plochu. Po krátké době
působení odeberte přebytečné mořidlo čistým vysušeným
štětcem. Plochu po zaschnutí pečlivě omyjte oplachovacím
roztokem Nachwaschlösung 7143 k neutralizaci. Asi po 1
hodině schnutí neutralizovanou plochu intenzivně omyjte
čistou vodou.

Schnutí 

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

Opracovávaný dílec odstavte na nejméně 24 hodin ke
schnutí, než budete pokračovat s jeho povrchovou úpravou.
Silně zhrublé plochy dřeva přebruste papírem zrnitosti 240 a
odstraňte prach.

Vrchní povrchová úprava 

Mořené plochy je možné přelakovat všemi laky na dřevo
CLOU. Méně zatěžované povrchy lze upravit také včelím
voskem Antikwachs. Dodržujte při povrchové úpravě pokyny
příslušných technických listů.

Zvláštní údaje 

• Výsledný odstín je mimo jiné závislý také na množství třís-
lovin obsažených ve dřevě.

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. 


