LM Spritzbeize
____________________________________
Technické informace
Charakteristika: LM (Lösemittel) Spritzbeize (Mořidlo pro ušlechtilé a světlé dřeviny) je
kombinace barviv v organických rozpouštědlech a aditivech. Mořidlo rychle
schne a po aplikaci na ušlechtilé a světlé dřeviny vytváří egalizační efekt.
Oblast použití:

Mořidlo je vhodné na ušlechtilé a světlé dřeviny při výrobě bytového a
hotelového nábytku, nábytku pro stravovací zařízení a komerční prostory; jakož
i k moření dalšího vnitřního zařízení.

Substráty:

Vysušené, čisté a pevné, obroušené dřevo bez pryskyřic, olejů a jiných nečistot.
Zejména je třeba dbát na to, aby byly dřevní póry zbaveny brusného prachu.
V opačném případě může docházet k problémům při moření.

Zpracování:

LM Spritzbeize je nutno před mořením i během práce důkladně promíchat !
Nanáší se stříkáním (stříkací pistole s nádobkou, stř. tlak 1,5 – 2,5 bar, velikost
trysky 1,3 – 1,5 mm). Mořidlo se nesmí mořit tak, že mořený povrch bude
mokrý. Povrch musí být po celé ploše jen lehce navlhčený. Další důležití
informace najdete v technickém listě „Desatero přikázání při moření“.

Ředidlo:

LM Spritzbeize je připraveno k aplikaci a nemělo by být dále ředěno. Pokud je
mořidlo příliš tmavé, k jeho zesvětlení musíme bezpodmínečně použít
transparentní mořidlovou bázi LM Spritzbeize-farblos. V závislosti na odstínu
mořidla a stupně jeho zesvětlení je vždy potřeba počítat se snížením jeho
odolnosti vůči světlu.

Vydatnost:

Aplikační množství: 80 ml/m2
Cca 12 m2/ litr v závislosti na nasákavosti dřeva a způsobu jeho zpracování.

Doba schnutí:

Cca 2 hodiny při (20 oC / 65% RV)

Základování a další lakování:
Plochy, mořené mořidlem LM Spritzbeize nemohou zůstat
bez další povrchové úpravy. Použití různých laků, ať už rozpouštědlových nebo
vodou ředitelných, změní výsledný odstín mořidla. V závislosti na odstínu
mořidla a druhu dřeviny doporučujeme pro lakování použít lak se zvýšenou
ochranou proti působení světla za účelem zpomalení barevných změn celé
povrchové úpravy. Použití toho kterého laku je závislé na předpokládaném
použití hotového výrobku a požadované odolnosti povrchové úpravy.
Čištění nářadí:

Použité pracovní náčiní můžete očistit čističem Waschlöser Nr. 52 a PUG
Pinsel- u. Gerätereinigung.

Skladovatelnost: V uzavřených originálních nádobách je skladovatelné min. po dobu 3 let. Při
vícečetném otevření a částečném odebírání mořidla z originální nádoby může
dojít k barevným změnám mořidla.
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____________________________________
Technické informace
Zvláštní pokyny: Před vlastním mořením je vždy potřeba provést zkušební moření na stejném
substrátu, který bude použit pro výrobu. Dřevo je přírodní produkt. Může tedy
v závislosti na obsahu chemických látek a oblasti jeho růstu rozdílně reagovat,
a vykazovat barevné odlišnosti. V každém případě si uchovávejte vzorky
mořidel Při větší spotřebě mořidla zajistěte, aby se pro moření vždy použilo
mořidlo stejné šarže. Pokud toto množství nestačí, musí se před započetím
moření všechny dostupné šarže smíchat. V takovém případě je opět nutno
provést zkušební moření.
Vezměte prosím na vědomí:

Výrobek sám i instrukce v tomto technickém listu odpovídají dnešnímu stavu
vědomostí, znalostí i techniky. Naše uživatelská i technická doporučení v mluvené i písemné formě, která na
základě našich zkušeností a našeho nejlepšího vědomí předáváme, jsou nezávazná a nezakládají žádný
právní smluvní vztah a žádné vedlejší závazky vyplývající z kupní smlouvy. Nezbavují uživatele jeho vlastní
odpovědnosti posoudit vhodnost substrátu i našich výrobků pro jejich zamýšlený účel použití, jakož i provést
aplikační testy. Pokud dojde ke smíchání cizího produktu s našimi produkty, nebo k použití cizích produktů
společně s našimi k vytvoření uceleného nátěrového systému, nemůžeme pak převzít záruku za vzniklé
potíže a defekty povrchové úpravy.
Při zpracování našich výrobků v zadávacím řízení na stavební práce (VOB), je třeba dodržovat naše
Všeobecné dodací a platební podmínky.

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze, které tímto ztrácí svou
platnost.
Stav 08/11.
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