
 

 
VIDARON MOŘIDLO NA DŘEVO 

Technický list Poslední aktualizace: 2015-01-13 

VIDARON MOŘIDLO  NA DŘEVO 

 EASY TO USE - formulace, která usnadňuje aplikaci  
 Rýchleschnoucí  
 Zdůrazňuje leto kruhy dřeva  
 Nezvyšuje vlákna dřeva  
 Obsahuje UV absorbéry 

POPIS VÝROBKU 
Mořidlo VIDARON je vysoce kvalitní produkt založený na unikátní kombinaci rozpouštědel s 
nízkým obsahem aromátů s přírodními oleji. Díky této formulaci, můžete získat krásné 
dekorativní účinky ve velmi jednoduchý a rychlý způsob. Mořidlo postupně a rovnoměrně 
proniká do dřeva, bez zvyšování jeho vláken. V důsledku toho, během aplikace nevznikají 
skvrny a barvení dřeva je jednotné. Vytváří transparentní povlak, který zdůrazňuje přirozenou 
krásu dřeva.  
POUŽITÍ 
Dřevěné parkety, schodiště, nábytek, obložení, starožitný nábytek. Může být používán pro 
získání imitace dřeva na vymalovaných površích z kovu, skla a některých plastů. Použití na 
jiných podkladech konzultujte s výrobcem.  
VLASTNOSTI VÝROBKU 

Skupenství tekutina 

hustota, při teplotě 20±0,1°C  [g/cm3] 0,93 -
1,12  

    

 [h]  12 

Čas schnutí nátěru při teplotě 20 ± 2 ° C při relativní vlhkosti vzduchu 55 
± 5% 
stupeň 1, nejvíce 

 stupeň 3, nejvíce 
 [h]  24 



  

  

ZPŮSOB POUŽITÍ 

Příprava podkladu  

 Dřevo pro moření by mělo být čisté, suché, hladké a rovné, bez prachu, mastnoty a 
pryskyřice.  

 Dřevo zašpiněné pryskyřicí a mastné umyjte technickým benzínem. 
 V závislosti na druhu dřeva se doporučuje brousit podél letokruhů brusným papírem se 

zrnitostí 120-220 a vyleštit.  
 Dříve lakované povrchy odstraňte, všechny vyčistěte, vyplňte všechny dutiny tmelem, 

vše připravte jako v případě moření surového dřeva.  
 Správně připravený podklad zjednodušuje a urychluje aplikaci, umožňuje získat 

povrchy s rovnoměrným barvením a výraznou strukturou dřev.   
 Dřevo pro moření by mělo být čisté, suché, hladké a rovné, bez prachu, mastnoty a 

pryskyřice.  

 
Příprava výrobku  

 Před použitím výrobek důkladně promíchejte s cílem zajistit jednotnou konzistenci a 
barvu. Neřeďte!  

 V případě různých výrobních šarží dané barvy kombinujte ve větší nádobě. Důkladně 
promíchejte.  

 Před použitím výrobek důkladně promíchejte s cílem zajistit jednotnou konzistenci a 
barvu. Neřeďte!  

 
Moření  

 Aplikujte při teplotě podkladu a okolí + 5 ° C až + 30 ° C  
 Aplikujte vtíráním mokrým tamponem nebo hadříkem, pak utřete přebytek až do 

dosažení jednotného barvení.  
 V závislosti na požadované intenzitě barvy, naneste další vrstvu po 24 hodinách, jen 

nepoužívejte broušení.  
 Mořený povrch musí být zajištěn bezbarvým Bezpodkladovým lakem VIDARON, 

prvky používané venku Vnějším lakem VIDARON - 24 hod. Po nanesení poslední 
vrstvy mořidla.  

 Pro čištění nástrojů použijte olejovo-ftalové, syntetických nebo bezaromatických 
ředidel vyrobených v FFiL Śnieżka SA.  

 Materiály použité na barvení (bavlněné hadry, tampony, atd..) po dokončení prací mají 
být umístěny v kovové nádobě s vodou, čímž se zabrání samovznícení! 

 Aplikujte při teplotě podkladu a okolí + 5 ° C až + 30 ° C  

  



MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST 

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST 24 měsíce 

BALENÍ 
200ml, 750ml 
VYDATNOST 

 do 80 m²/L v jedné vrstvě v závislosti od savosti podkladu. 

ODSTÍNY 

13 hotových barev 

VOC 
Limit obsahu VOC pro tenhle výrobek (kat.A/f/SB); 700g/l (2010). Výrobek obsahuje max.  
600g/l. 
NORMY, ZKOUŠKY A OSVĚDČENÍ 

ZN-SN-064:2012 

BOZP a protipožární ochrana 

 
  

  

NEBEZPEČÍ 

Asp. Tox. 1 H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt 
Flam. Liq. 3 H226 - Hořlavá kapalina a páryP101 Je-li nutná lekarska pomoc, mějte po ruce 
obal nebo štítek výrobku 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít 
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu 
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte 
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte velké množství vody 
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými právními předpisy pro třídění odpadu (Zákon 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů) 

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 
EUH208 Obsahuje butan-2-on-oxim. Může vyvolat alergickou reakci 



 
SKLADOVÁNÍ Skladujte v originálním těsně uzavřeném  balení při teplotě + 5 ° C až + 30 ° C 

POZOR! 
Informace obsažené v listu jsou určeny k zajištění optimálního využití výrobku, nejsou však 
základem pro právní odpovědnost výrobce, protože podmínky výkonu jsou mimo jeho 
kontrolu. Jakýkoliv zásah do složení výrobku je nepřijatelný a může výrazně snížit kvalitu 
použitého materiálu. V případě kombinování s produkty jiných výrobců neneseme jakoukoliv 
zodpovědnost za kvalitu nátěrového systému. Výše uvedené informace byly zpřístupněny v 
dobré víře, podle aktuálního stavu znalostí a praktických zkušeností. Výrobce si vyhrazuje 
právo na změnu obsahu v dalších vydáních bez předchozího upozornění příjemců. 
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Fabrika náterů a laků Śnieżka SA, 39-102 Lubzina 34A, Zpráva: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 
Tel. + 48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, Obchodní rejstřík KRS 0000060537 XII Hospodářské oddělení KRS v Rzeszově 
DIČ: 818-14-33-438, Základní kapitál plně splacen: 12 617 778 zł,  www.vidaron.pl 

Infolinka: 801 500 801 (Náklady na volání podle sazebníku operátora) 


