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Hydro moridlo s veľkou hĺbkou zafarbenia. Je mimoriadne prenikavý a zafarbí intenzívne. 

Umožňuje jednoduchú následnú starostlivosť. Vhodný pre typ dreva smrek a duoglasky. 

✓ Regulované zvetrávanie 

✓ Polotransparentný 

✓ Obsahuje obnoviteľné zdroje 

Fyzikálne a technické parametre 

Zloženie olejová emulzia s pigmentom a účinné látky 

Viskozita riedka kvapalina 

pH  7,8 

Hustota 1,01 – 1,1 kg/l 

VOC  < 1 % 

Farba  bezfarebný, použitie ako impregnačný 

  farebný odtieň, na vyžiadanie 

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) 

Produktové varianty smrekovec, douglaska, ceder 

Aplikácia  neriedené štetcom, valčekom alebo striekaním 

  na veľké plochy sa odporúča nástrek 

 

Pracovný postup 

Príprava podkladu 

Podklad musí byť zbavený prachu, živice a ďalších nečistôt. Pozor na čisté ešte neošetrené 

povrchy. Rezné hrany musia byť v súlade s predpísanou konfiguráciou systému- ochrana 

proti vnikaniu vody. 

Vhodné predčistenie: LignoStain bezfarebný alebo Lignol WAB. Prelakovanie ručne alebo 

postrekom v smere dreva. Predčistením dosiahneme rovnakú nasiakavosť povrchu a tým 

dosiahneme jednotné morenie. 

 

Pracovný postup 

Priemyselná aplikácia  1 – 2x LignoStain. 

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

 

Schnutie na dotyk po 2 – 3 hodinách 

pretierateľný po 4 – 6 hodinách 
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Čistenie ihneď po použití vodou 

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%. 

 
Dodatočné informácie 
LignoStain je veľmi vhodný pre ošetrenie tepelne upraveného dreva. Prírodná termo farba 

dreva je zdôraznená a aj zachovaná. 

LignoStain môže byť použitý ako základný náter pod PerColor alebo WoodCare. 

 

Údržba 
Pri silnej expozícií môže byť udržiavaný s 1x LignoStain® / 1x AquaStop® alebo WoodCare 
Pflegeol. Pravidelné kontroly a opravy malých povrchových chýb sú nevyhnutné pre efektívnu 
a účinnú údržbu. 
 

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 11 / 08 01 12. 

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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