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Smrek lúhovaný 
 
 
Príprava povrchu 
 
Surové drevo určené na lúhovanie musí mať správne 
pripravený povrch, prebrúsený a zbavený brúsneho 
prachu.  
Najskôr vykonajte morenie tannínom, ktorý je možné 
kúpiť v lekárni. Podľa požadovaného odtieňa rozpusťte 
10 – 25 gramov tannínu v 1 litri vody. Odporúčame 
vykonať pred prácou skúšku v spojení s celou 
zamýšľanou povrchovou úpravou, či výsledný odtieň 
zodpovedá požadovanému. 
Nechajte zaschnúť asi 4 hodiny! 
 
Lúhovanie 
 
Na náter lúhového moridla CLOU Eiche –Antik-Beize 
7142 použite nekovový nylónový alebo perlonový štetec. 

Natierajte rovnomerne a prebytok moridla asi po 1 – 2 
minútach odoberte vysušeným štetcom. 
 
Neutralizácia a umytie 
 
Opracovávanú plochu po uschnutí lúhového moridla 
dôkladne opláchnite oplachovacím roztokom  
CLOU Nachwaschlösung 7143 (neutralizujte). 
Po 1 hodine neutralizovanú plochu intenzívne umyte 
čistou vodou a odstráňte zvyšky usadených solí.  
Opracovávaný predmet odstavte na 2 – 3 dni  
na schnutie pred ďalšou úpravou povrchu. 
 
Ďalšia povrchová úprava 

Pred nanášaním ďalších náterov sa musí zhrubnutý 
povrch dreva najskôr prebrúsiť brusivom so 
zrnitosťou 240 a odstrániť brúsny prach. 

 
Ako ďalšiu povrchovú úpravu môžete zvoliť laky 
CLOUCRYL alebo laky DD. 
Pre málo mechanicky a chemicky zaťažované plochy  
je možné použiť taktiež vosk na starožitný nábytok 
CLOU  Antikwachs. V tomto prípade je výhodné 
pripraviť si povrch (základovať) lakom CLOUCRYL 
alebo niektorým DD lakom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Upozornenie 

Lúhové moridlo CLOU Eiche –Antik-Beize Nr.7142  
je žieravina!  

Používajte ochranné okuliare a gumové rukavice! 

 
Výrobky použité na lúhovanie: 
 
CLOU Eiche –Antik-Beize Nr.7142,  
lúhové moridlo na dub 
CLOU Nachwaschlösung Nr.7143,  
neutralizačný roztok na umývanie 
 
 
 
 
Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. 
Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. 
Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným 
podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú 
svoju platnosť. 
 


