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Bleichmittel 2472          
bielidlo na drevo, odstráňovač moridiel 

 

Charakteristika 

 
Bielidlo na drevo vyrobené na báze peroxidu vodíka 
a stabilizačných prísad. 
 
Oblasť použitia  

 
Používa sa na bielenie všetkých prírodných drevín  
a na odstraňovanie vodných moridiel na báze farbív 
z povrchu dreva. 
 
Spracovanie / Aplikácia 
 
1. Vytvorenie bieliaceho roztoku 

 
Do misky zo skla, plastu alebo keramiky nalejte také 
množstvo bielidla, ktoré spotrebujete v priebehu 
nasledujúcich 10 minút a pridajte 5 - 8% čpavkovej 
vody Ammoniaklösung (25%-tný roztok čpavku vo 
vode). Zmiešaný roztok pení a v priebehu 15 minút 
sa rozloží. Namiešaný roztok zosilňuje bieliace 
pôsobenie. 
Pozor: Nikdy nelejte čpavkovú vodu do fľaše 
s bielidlom! Nikdy nelejte použitý roztok späť do 
bielidla! 

 
2. Spracovanie bieliaceho roztoku 
 

Bieliaci roztok naneste nekovovým nylónovým alebo 
perlonovým štetcom 1 - 2x sýto na povrch dreva. 
Pokiaľ bol bieliaci účinok prvého bielenia slabý, 
opakujte bielenie po 12 hodinách opäť. 
 
Po niekoľkých hodinách pôsobenia bielidla bielenú 
plochu dreva dôkladne umyte vlažnou vodou  
a odstavte na schnutie do teplej miestnosti.  
Pokiaľ by ste povrch bieleného dreva dokonale 
neumyli, môžu zostávajúce aktívne zvyšky bielidla  
spôsobiť ešte následné nežiaduce bielenie: napr. 
farbivá následne naneseného moridla zmenia svoj 
odtieň alebo textílie, ktoré budú dlhšiu dobu 
v kontakte s bielenou plochou zosvetlejú. Následné 
nežiaduce bielenie môže nastať taktiež  
s oneskorením, až po niekoľkých týždňoch. 
 
Schnutie 

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%) 
 
Po dobe schnutia aspoň 2 dni sa môže pokračovať 
s ďalšou povrchovou úpravou. 
 
Skladovanie / Likvidácia 
 

Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch 
v suchu, chlade a tme (na podlahe pod regálovými 
policami), chráňte pred mrazom. Skladujte oddelene 
od potravín, nápojov a krmív. So zvyškami sa musí 
zaobchádzať v súlade s úradnými predpismi na 
zaobchádzanie s nebezpečnými chemickými 
látkami.  

Doporučené kľúčové číslo odpadu podľa 
Európskeho katalógu odpadov: 09 01 05 (upraví sa 
podľa regionálnych predpisov na likvidáciu odpadu). 
Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 2 roky. 
 
Bezpečnostné upozornenia 
 

Nevylievajte do kanalizácie a zabráňte vniknutiu  
do spodných a povrchových vôd  
(stupeň nebezpečenstva pre vodu 1). 
Bielidlo spôsobuje poleptanie! 
Iba na odborné použitie. Uchovávajte mimo dosah 
detí. Zdraviu škodlivé pri požití. Nebezpečenstvo 
vážneho poškodenia očí. Pri kontakte s očami ihneď 
dôkladne vypláchnite oči vodou a vyhľadajte lekára. 
Pri kontakte s pokožkou ihneď omyte veľkým 
množstvom vody. Pri práci používajte ochranný 
oblek, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo 
masku na tvár. Pri požití nevyvolávajte zvracanie, 
ihneď vyhľadajte lekára a predložte balenie alebo 
etiketu. Obsahuje 31,5% roztok peroxidu vodíka. 
 
Handry nasýtené bielidlom sú nebezpečné 
samovznietením. Handry zlikviduje alebo dobre 
vyperte vo vode. 
 
Upozornenie 
 

Na bielené plochy v žiadnom prípade nenanášajte 
moridlá na báze farbív ani laky transparentne 
nafarbené pomocou farbív (napr. dofarbovacou 
tinktúrou Abfärbetinktur). Na morenie sú vhodné 
pigmentové moridlá, napr. farebné COLOR-Beize, 
UHB Universal-Holzbeize alebo rustikálne moridlá 
Rustikalbeize. 
 
Bielené drevá nie je možné lakovať DD-lakmi, 
pretože dochádza k ich silnému oranžovo žltému 
zafarbeniu. 
Dub a iné dreviny bohaté na triesloviny bieľte 
bielidlom s menšou koncentráciou čpavkovej vody, 
pretože môže dôjsť k zafarbeniu. 
 
Pri práci s bielidlom nepoužívajte žiadne kovové 
predmety ani kovové nádoby. 
Dbajte na to, aby na bielenom dreve neboli žiadne 
stopy po kove (napr. od kovania, spojovacieho 
materiálu alebo brusiva), pretože spôsobujú 
modrošedé zafarbenie. 
 
Objednávacie údaje 

 
číslo výrobku:    
  
Bleichmittel 2472, 0,5 l  2472.00000 
Ammoniaklösung 25%, 1 l  87.00000 
 
 


