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REAKTÍVNE MORIDLO

Moridlo na dosiahnutie sivého odtieňa dubového dreva 
v troch intenzitách. Produkt pracuje na princípe rekcie 
zložiek moridla s tanínom, ktorý je obsiahnutý v dubovom 
dreve. Dosiahnutý sivý odtieň závisí od množstva nanese-
ného moridla a na prirodzenom obsahu tanínu v dreve. 
Zaschnutú morenú plochu odporúčame ošetriť bezfareb-
ným alebo transparentným Osmo náterom pre interiér.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Oblasti pOužitia

Ideálny ako moridlo na nábytok, schodiská, parkety a iné 
výrobky z dubového dreva.

Obsiahnuté látky

Na báze vodorozpustných solí kovov a aditív. 

Farebné Odtiene

6656 sivý odtieň, svetlý
6657 sivý odtieň, stredný
6658 sivý odtieň, intenzívny

Fyzikálne vlastnOsti

Viskozita 1 – 10 mPa.s
Zápach slabý, mierny, po vyschnutí je bez zápachu
Bod vzplanutia neaplikuje sa
pH 2 – 3
Balenie: 1,0 l
Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 10 – 15 m2, v závislos-
ti od stavu povrchu dreva. Hodnota sa vzťahuje na hlad-
ký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom 
vo výdatnosti.
Obsah VOC: Produkt nepodlieha VOC klasifikácií.
Skladovanie: 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný 
v suchu a dobre uzavretý. Nevystavujte pôsobeniu mra-
zu alebo teplotám vyšším ako 30 °C !

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PríPrava POvrchu

Povrch surového dubového dreva musí byť čistý, suchý 
a nesmie byť pokrytý námrazou (max. 18 % vlhkosť dreva). 
Osmo  Reaktívne moridlo je pripravené ihneď na použitie, 
nerieďte. Dobre premiešajte.

Staré nátery je nutné odstrániť až na pôvodné drevo. Pri 
brúsení používajte ochrannú masku proti prachu. Malé 
trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplňte tmelom. 
Pred aplikáciou oleja odstráňte z povrchu prach z brúse-
nia zametaním či vysávaním.

Povrchy z plastov, kameňa a podobných materiálov, ktoré 
nemajú byť morené je nevyhnutné zakryť fóliou. Výsledný 
farebný odtieň dreva výrazne závisí od charakteristiky dre-
va, množstva použitého moridla a spôsobu jeho nanáša-
nia. Z tohto dôvodu odporúčame skúšobnú aplikáciu a to 
hlavne pri neznámom dreve.

sPôsOby aPlikácie

Na malé plochy (nábytok, schodisko) nanášajte moridlo v 
tenkej vrstve valčekom z mikrovlákna, rovnomerne v sme-
re vlákien dreva a následne dôkladne rozotrite štetcom.

Na veľké plochy odporúčame aplikovať moridlo rozstre-
kovačom a ihneď rozotrieť bavlnenou handričkou. Inak 
by hrozilo nebezpečenstvo nerovnomerného reagovania 
zložiek moridla s tanínom obsiahnutým v dreve. 

Nechajte schnúť v dobre vetranom priestore približne 3 – 
5 hod. Ak je to potrebné, preleštite bielym leštiacim kotú-
čom tak, aby nedošlo ku poškodeniu moreného povrchu. 
Po uschnutí odporúčame aplikovať Osmo bezfarebný 
alebo transparentný náter pre interiér.

Čistenie pracOvnéhO náradia

Vyčistite ihneď po použití mydlom a vodou.

dOba schnutia

Približne 3 – 5 hod. (pri bežných klimatických podmien-
kach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych 
teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia 
predlžuje. Zabezpečte dostatočné vetranie.

uPOzOrnenie

Moridlo reaguje s tanínom obsiahnutým v dubovom 
dreve. Preto výsledný odtieň závisí od jeho obsahu v dre-
ve. Na dreve z rôznych stromov môže dochádzať k roz-
dielnym reakciám. Aj po zaschnutí náteru reakcie stále 
prebiehajú, takže vzhľad ošetrenej plochy sa môže meniť. 
Následné lokálne opravy s cieľom dosiahnuť jednotný 
vzhľad sú preto veľmi ťažké. Nerovnomerné rozotretie 
Osmo Reaktívneho moridla alebo pretieranie už ošetre-
ných miest spôsobuje výrazné vzhľadové vady. Použitie 
moridla na veľkých plochách (napr. parketové podlahy) 
by mali vykonávať iba skúsení pracovníci, najlepšie vo 
dvojiciach.
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
A LIKVIDÁCIA

Bezpečnostné opatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. Zabráňte kontaktu s pokož-
kou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, 
majte k dispozícií obal alebo etiketu výrobku. Používajte 
len v dobre vetranom priestore. 

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú 
týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzdu-

chotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). 
Karta bezpečnostných údajov je k dispozícií na vyžiadanie.

Likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym 
nariadením. Číslo dopadu je 08 01 12. Recyklovať sa môžu 
len obaly úplne vyprázdnené a vyčistené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú 
uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. 
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia 
alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny: 
Po – Pi: 8:00 – 16:30 
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk
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