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Dekoračné šednutie pre vonkajšie drevené povrchy. 

AgingStain je šetrný k životnému prostrediu a vytvára šedý poveternostný efekt. Toto riadené 

erodovanie AgingStain na exponovaných plochách kompenzuje prirodzené starnutie dreva 

a aktívne prispieva k vyváženej patine fasád. 

 

Fyzikálne a technické parametre 

Zloženie olejovo – vosková emulzia s reaktívnym účinkom aditív 

Konzisteniacia  pripravený na použitie, dobre premiešajte pred použitím 

Hustota 1,03 – 1,08 kg/l 

VOC  < 3 % 

Farba  štandardné farby 100 (striebornosivá), 200 (stredne sivá), 300 (hnedosivá) 

Lesk  polo matný 

Klasifikácia zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná a nie je nutné označovanie podľa 

1272/2008 (CLP) 

 

Aplikačné údaje 

Výdatnosť cca 6 – 8 m2/l na vrstvu (v závislosti od nasiakavosti podkladu) 

Aplikácia  neriedené štetcom, valčekom alebo striekaním 

Riedenie môže sa riediť do 5 % vodou, podľa potreby. Pred použitím dobre premiešajte 

a skontrolujte odtieň.  

 

Pracovný postup 

Príprava podkladu 

Podklad musí byť zbavený prachu, živice a ďalších nečistôt. Rezné hrany musia byť v súlade 

s predpísanou konfiguráciou systému- ochrana proti vnikaniu vody. 

 

Pracovný postup 

Priemyselná aplikácia  1 – 2x AgingStain. 

Produkt je pripravený na použitie. Vždy dobre premiešajte a kontrolujte odtieň. 

 

Schnutie pretierateľný po 2 – 4 hodinách (20 °C a relatívnej vlhkosti 65 %)  

  ideálne je schnutie cez noc 

Čistenie ihneď po použití vodou, Clean-up čističom alebo Universal Cleaner SE 

Drevo a drevené povrchy  drsný povrch má vplyv na adhéziu a preto je vhodné pred 

aplikáciou takéto povrchy vždy prebrúsiť. 

Obsah vlhkosti dreva vlhkosť dreva by mala byť medzi 12 – 16 % a nesmie prekročiť limit 18%. 

Povinnosti skontrolujte priemyselné spracovanie dreva, hlavne rezné hrany a mechanické 

poškodenia na čelnej strane. Tie musia byť ošetrené s originálnym náterovým 

systémom (ochrana proti vniknutiu vody). Odporúčame dodatočný náter. 
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Dodatočné informácie 
Výsledný farebný odtieň závisí od použitého množstva a samotnej farbe dreva. Pre 

dosiahnutie rovnomernej patiny na inak absorbujúce podklady odporúčame použiť HydroOil 

Primer a lebo Lignol WAB ako primer.  

 

Údržba 
AgingStain je moridlo, ktoré umožňuje prirodzené zvetrávanie dreva a vedie ku strieborno 
šedej patine. Mechanické poškodenia môžu byť ošetrené s AgingStain. 
 

Likvidácia a skladovanie 

Likvidácia a odpad 

Znečistená voda použitá na čistenie nesmie byť použitá do kanalizácie a povrchových vôd. 

Pridaním 0,5 % koagulantu na čistenie vody spôsobí vyzrážanie pevnej látky. Vytvorí sa 

sediment. Tento sediment sa musí likvidovať ako nebezpečný odpad. 

Kód odpadu 08 01 10 / 08 01 15. 

Skladovanie  6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad +5 °C, (pri dlhšej dobe 

skladovania, spravte test farby skúšobnou vrstvou) 

 

Bezpečnostné opatrenia 

Bezpečnostné pokyny: Dodržujte bezpečnostné upozornenia uvedené v Karte 

bezpečnostných údajov a čítajte etiketu produktu. Dokonca aj pri práci s produktami s nízkymi 

emisiami musia byť dodržiavané obvyklé ochranné opatrenia (pracovný odev, okuliare). 

Zabráňte únikom do podzemnej a povrchovej vody. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas 

práce a po použití zabezpečte dostatočné vetranie. Neobsahuje dráždivé látky vypúšťané do 

ovzdušia. 

Pri striekaní: nevdychujte rozprášenú hmlu/aerosóly. 

 

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzné a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. 

Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška 

v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka. 
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