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Rustikalbeize        technické údaje 

Rustikálne moridlo 

 

 
Charakteristika 
 
Rýchloschnúce, svetlostále moridlo na báze organických 
rozpúšťadiel s použitím najjemnejších pigmentov  
a farbív, pripravené na okamžité použitie.  
 
Oblasť použitia  
 
Na všetky pórovité  dreviny ako napr. dub, jaseň, 
mahagón, orech, pretože funkciou rustikálneho moridla 
je zvýrazniť pórovitosť dreviny tmavším prefarbením jej 
pórov.  
 
Spracovanie/Aplikácia 
 
Spôsob nanášania:     striekaním    štetcom handričkou 
Veľkosť trysky (mm):       1,0 - 1,5     -         - 
Striekací tlak (bar):          2,0 - 3,0     -                - 
Množstvo nánosu (g/m²):80 -120 80-120    80-120 
Výdatnosť (m²/l):    6               5      12      
 
Technické údaje 

 

Riedenie: Rustikalbeize č. 08-bezfarebné alebo 
                 CLOU riedidlo č. 790 
Viskozita spracovania:pripravené na okamžité použitie 
Viskozita: ~ 14 sek/ DIN 4 mm 
Hustota (g/cm³): ~ 0,860 
  
Schnutie 
 
(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%) 
 
na prach: 10 minút 
na prelakovanie: 2 hodiny 
 
Čistenie 

 

Po skončení prác vyčistite pracovné pomôcky 
prípravkom CLOU Reinigungsverdünnung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Skladovanie / Likvidácia 
 
Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch 
v suchu a chlade, chráňte pred mrazom.  Pri likvidácii 
náterovej látky a jej odpadov postupujte v zmysle 
Zákona o odpadoch. Najvhodnejším  spôsobom 
zneškodňovania týchto odpadov je spaľovanie 
v spaľovni odpadov.  Obaly znečistené zvyškami 
náterovej látky ukladajte na vhodné skládky odpadov, 
prípadne po dôkladnom prečistení sa použité obaly 
môžu recyklovať. Katalógové číslo odpadu podľa 
Európskeho katalógu: 08 01 11 (upraví sa podľa 
regionálnych predpisov pre likvidáciu odpadu). 
Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 3 roky 
 
Bezpečnostné upozornenia 
 
Nevylievajte do kanalizácie a zabráňte vniknutiu  
do spodných a povrchových vôd  
(stupeň nebezpečenstva pre vodu 1). 
 
Upozornenie 
 
Všetky odtiene sú medzi sebou miešateľné, čím je 
možné dosiahnuť rôzne medzitóny. Na dofarbenie 
možno použiť pestré odtiene Rustikalbeize (čierne, 
oranžové, zelené, modré žlté, červené). Na zosvetlenie 
sa používa moridlo Rustikalbeize 08 bezfarebné.  
 
Skúšobné normy 
 
Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice VdL-RL 02 
„Systémy lakov na drevo“ 
 
Objednávacie údaje 
 
číslo výrobku:    
Rustikalbeize  01802.(číslo odtieňa) 
 
Pri výbere odtieňa je k dispozícii 18 štandardných 
odtieňov podľa vzorkovníka. Na doladenie tónu slúžia 
pestré odtiene rustikálneho moridla v balení 250 ml (673 
čierne, 1573 oranžové, 1575 zelené, 2158 modré, 2160 
žlté, 2843 červené), k dispozícii sú tiež ako sada. 
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Rustikalbeize       návod na spracovanie 

rustikálne moridlo 

 
 
Príprava povrchu 
 
Opracovávaný surový povrch dreva prebrúste papierom 
zrnitosti 120–150 a starostlivo odstráňte brúsny prach 
(aj z pórov). 
 
Spracovanie / Aplikácia 
 
(pri teplote opracovávaného objektu > 15°C,  
pri vlhkosti dreva 8 – 12%) 
 
Pred použitím a počas dlhšieho používania sa musí 
moridlo dobre premiešavať, prípadne udržiavať 
v pohybe, aby sa zamedzilo vzniku farebných rozdielov 
pri morení. 
 
Nanášanie tampónom: 
 
Rustikálne moridlo sa nanáša rovnomerne bavlnenou 
handričkou (tampónom). Prebytok moridla sa následne 
votrie ešte vlhkým tampónom do dreva dlhými ťahmi  
v smere vláken dreva (egalizácia). 
 
Nanášanie štetcom: 
 
Rustikálne moridlo naneste plochým štetcom na moridlá 
v smere vláken, priečne a následne ešte raz v smere 
vláken. Po 1 – 2 minútach rozotrite (egalizujte) 
prebytočné moridlo čistým suchým štetcom, aby ste 
vyrovnali prípadnú rozdielnu nasiakavosť dreva. 
  
Nanášanie striekaním: 
 
Rustikálne moridlo rovnomerne striekajte v takom 
množstve, aby povrch bol iba mierne zvlhčený bez 
potreby jeho následného sťahovania. Alternatívne 
možno rustikálne moridlo pri menej nasiakavých 
drevinách striekať aj sýtym rovnomerným nánosom 
v smere vláken a po 1 - 2 minútach egalizovať štetcom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Schnutie  
 
(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%) 
 
Väčšinu odtieňov možno už po 2 hodinách prelakovať.  
Biele odtiene sú úplne preschnuté až po schnutí cez 
noc. 
 
Vrchná povrchová úprava 
 
Rustikálne moridlá je možné prelakovať všetkými CLOU 
lakmi na drevo striekaním alebo polievaním. Vodou 
riediteľné laky možno nanášať tiež natieraním štetcom 
alebo valčekom. Pri lakovaní dodržiavajte príslušné 
technické listy lakov.  Biele, svetlo sivé alebo hebké, 
jemné odtiene sa majú lakovať výhradne lakom 
CLOUCRYL. Prídavkom absorbéru UV žiarenia CLOU 
UV-Absorberzusatz 4471 do laku sa spomalí proces 
žltnutia dreva. 
 
Upozornenie 
 
• Vždy vykonajte skúšku morenia a lakovania!  

Drevo je prírodná surovina, ktorá sa kmeň  
od kmeňa odlišuje farbou, štruktúrou i množstvom 
obsiahnutých látok, čím môže dôjsť k rozdielnemu 
podfarbeniu dreva. Odchýlky odtieňa morenia 
vyvolané vplyvom prírodných podmienok nemôžu 
byť dôvodom reklamácie. 

• Ak pri morení použijete moridlo z viacerých nádob, 
zmiešajte obsah všetkých nádob v nekovovej 
nádobke a dobre premiešajte.  

• Svetlo sivé odtiene dosiahnete len na svetlých 
drevinách, napr. na jaseni. 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 


