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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami 

spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na 

ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena 

veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 
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ADLER Positiv Plus 12801 ff  

          

 

 

 

 

          

Popis 

 

Vodou riediteľné  jednokomponentné pozitívne moridlo na ihličnaté  dreviny na báze  

syntetických špeciálnych farbív a mikronizovaných pigmentov. 

S moridlom ADLER Positiv Plus 12801 ff sa na ihličnatých drevinách aj pri svetlých 

farebných odtieňoch dosiahne výrazný pozitívny efekt morenia, ADLER Positiv Plus 12801 ff 

vykazuje veľmi dobrú svetlostálosť. 

Všetky farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné a pri potrebe sú zosvetliteľné a riediteľné  

s ADLER Positiv Plus bezfarebným 12801. 

 

Oblasť použitia 

 

Na morenie brúsených, kartáčovaných, osekaných, na hrubo opracovaných a hobľovaných 

plôch ihličnatých drevín, ak sa má jedným pracovným postupom docieliť výrazný pozitívny 

obraz morenia, pričom namorené plochy musia byť prelakované rozpúšťadlovými 

transparentnými lakmi. Menej namáhané plochy môžu byť povrchovo upravené aj 

rozpúšťadlovými voskami. 

 

Na prelakovanie farebných odtieňov ako napr. 12802 alebo 12803, ktoré novému drevu 

dávajú charakter starého, sa špeciálne odporúča použitie ADLER PUR-Natureffekt 26131. 

Spracovanie 

 

Brúsené, kartáčované, na hrubo opracované plochy a hobľované plochy sa namoria bez ďalšej 

predprípravy. Hladké plochy sa vybrúsia brúsnym papierom zrnitosti 120. Výhodné je 

vodovanie vybrúseného dreva a po vysušení prebrúsenie brúsnym papierom zrnitosti 150. 

 

U ihličnatých drevín s vysokým obsahom živice ako napr. borovica, borovica limba, je 

potrebné odstrániť živicu  (pozri smernicu pre odstránenie živice) a prebrúsiť brúsnym 

papierom zrnitosti 120.  

 

ADLER Positiv Plus 12801 ff pred a počas spracovania dobre premiešať. Moridlo  

rovnomerne a  sýto (cca 60 – 70 g/m
2
) naniesť striekaním tak, že prebytok moridla zostáva 

istou mierou ležať na ploche (mokrá plocha).  

Podmienky striekania klasickou pištoľou: veľkosť dýzy 1,5 mm, striekací tlak 2,0 – 2,5 

barov. 

Nános moridla Airmix alebo Airless nízkotlakovým striekacím zariadením je v prípade 

potreby možný. Pri malých plochách sa na nanášanie môže použiť štetec alebo špongia.  
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Pokračovanie  
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Čas sušenia: (izbová teplota 20 °C): cca 12 hodín, najlepšie cez noc. Pozitívny efekt vzniká 

v prvej fáze sušenia (cca 20 minút), počas ktorého sa nesmie prevádzať urýchlené sušenie. 

Potom sa môže sušiť aj urýchleným spôsobom.  

 

Na lakovanie namorených plôch sa odporúčajú rozpúšťadlové transparentné laky. Lakuje sa 

sýto dostatočne zriedeným lakom (pozri príslušný technický list), čím sa dosahuje veľmi 

dobrá odolnosť plôch voči vode. Od navoskovaných plôch  (nastriekaných  napr.s ADLER 

Ceradur Spritzwachs 50711) sa nesmie očakávať vysoká odolnosť voči vode.   

 

Pred začiatkom morenia je potrebné previesť skúšku morenia na originálnom dreve 

a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň. Pre 

jednu zákazku použiť len moridlo s rovnakou šaržou.  

 

Pri miešaní moridla kovom sa mení jeho farebný odtieň. Moridlo zo striekacej pištole alebo 

moridlo znečistené drevným prachom sa nesmie vylievať späť do nádoby s originálnym 

moridlom.  

 

Rešpektujte prosím naše pracovné smernice pre morenie dreva, pracovné smernice pre 

odstranenie živice  ako aj kartu bezpečnostných údajov. 

Výdatnosť    cca 8 m
2
 / l  / nános, závisí od tvaru morených častí 

Balenie  1 l, 5 l 

Skladovanie  v chladnej miestnosti ale bez mrazu 

Skladovateľnosť 1 rok v originálne uzavretom obale 

Farebné odtiene 

bezfarebný farblos 12801 

smrek parený Fichte gedämpt 12802 

smrek starý Fichte alt 12803 

smrek horský Bergfichte 12804 

smrek lesný Waldfichte 12805 

smrek vylúhovaný Fichte gelaugt 12806 

smrek bahenný Moorfichte 12807 

smrek sivý Graufichte 12808 

smrek varený Fichte gekocht 12809 

medený hnedý Kupferbraun 12810 

červenohnedý rotbraun 12811 

žltohnedý gelbbraun 12812 

stredný hnedý mittelbraun 12813 

tmavohnedý dunkelbraun 12814 

sivý grau 12815 

 


