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 TECHNICKÝ LIST  
                                                   
 MORIDLO NA DREVO                   
 
 
VÝROBCA  PAM-ak s.r.o., Triblavinská 47, 900 25 Chorvátsky Grob 

 tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10 

 email: pam@pam.sk,  www.pam.sk 

  

POPIS A POUŽITIE Moridlo na drevo je určené na farebnú povrchovú úpravu dreva v interiéri. 

Zvýrazňuje kresbu dreva. Morením získa drevo prirodzený alebo až 

extravagantný vzhľad so zvýraznenou farebnou sýtosťou. Nie je určené na 

konečnú povrchovú úpravu.  

 

Nie je vhodné na povrchy prichádzajúce do priameho styku s potravinami, 

pitnou vodou, krmovinami a na nátery detských hračiek a detského nábytku. 

 

ZLOŽENIE                               Zmes vodnej akrylátovej disperzie s prídavkom špeciálnych aditív.  

 

PODMIENKY APLIKÁCIE Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia ako +8
 o

C a relatívna vlhkosť 

vzduchu nižšia ako 70%. Vlhkosť dreva max. 12 %. Pred natieraním väčších 

plôch doporučujeme zmiešať obsah všetkých obalov, čím sa dosiahne 

zjednotený odtieň. 

 

POSTUP Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty. Živičné škvrny je potrebné 

odstrániť riedidlom C 6000. Prípadný starý náter odstrániť dokonalým 

zbrúsením. Brúsny prach odstrániť.  

Na ochranu proti plesniam, hubám a drevokaznému hmyzu pred aplikáciou 

Moridla na drevo možno použiť  impregnačný prostriedok Impregnit PROFI+.  

 

Doporučujeme povrch dreva navlhčiť vodou (hubkou alebo štetcom), čím sa 

zabezpečí následné rovnomerné nanášanie Moridla na drevo. Na navlhčený 

povrch sa nanáša moridlo štetcom alebo hubkou. Odtieň moridla a jeho sýtosť 

najprv vyskúšať na malej ploche.  

Podľa savosti podkladu a požadovanej sýtosti odtieňa je možné Moridlo na 

drevo zriediť vodou v pomere až do 2:1 (t.j. na dva diely moridla, jeden diel 

vody). Riedením alebo viacnásobným náterom sa dá dosiahnuť zmena sýtosti 

odtieňa. 

Prebytočné moridlo odstrániť hubkou. 

Aplikáciu možno opakovať do dosiahnutia požadovanej sýtosti odtieňa. 

Zmiešaním rôznych odtieňov moridiel v rôznych pomeroch je možné vytvoriť 

nové odtiene podľa vlastných predstáv. 

Po zaschnutí moridla (cca po 4 hodinách) povrch zľahka prebrúsiť brúsnym 

papierom č.240. 

Po odstránení brúsneho prachu vykonať finálnu povrchovú úpravu aplikáciou 

vodou riediteľného laku, napr. Pam Lak, Aliparket, (vyrába PAM-ak s.r.o.) 

Pred aplikáciou iných lakov odporúčame vyskúšať kompatibilitu, prípadne 

aplikáciu konzultovať s výrobcom PAM-ak s.r.o. 

 

Pracovné pomôcky ihneď po použití umyť vodou. 

 

mailto:pam@pam.sk
http://www.pam.sk/


TL Moridlo na drevo, strana 2 z 2, dátum vydania: 01.04.2017 
 

 

TECHNICKÁ  

CHARAKTERISTIKA  Vlastnosti v dodávanom stave: 

    vzhľad     kvapalina sfarbená  

podľa odtieňa 

 hustota     cca 1,000 g/cm³ 

 výtokový čas F4 / 23 
o
C   min. 10 s             

 obsah neprchavých zložiek  min. 15 %            

  

  

ODTIENE Dub svetlý, dub tmavý, pínia, orech régia, čerešňa, mahagón, palisander, 

čierne, červené, modré, zelené, rustikal, švédska červená, gaštan, teak, višňa, 

akácia, eben, cyklamén, kapučíno, orgován, pistácia, pomaranč, slnečnica, 

škorica, terakota. 

 

BALENIE  0,5 l, 5 l.  

 

VOC Kategória a podkategória výrobku: A/f  

Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 130 g/l. 

 Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný 

výrobok pripravený na použitie: 50 g/l. 

Obsah organických rozpúšťadiel 0,050 kg/kg 

 Obsah celkového organického uhlíka 0,040 kg/kg 

 

VÝDATNOSŤ  8- 10 m
2
 / l  na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu. 

 

BEZPEČNOSŤ PRÁCE Moridlo na drevo je vodouriediteľný prostriedok a v tekutom stave je 

nehorľavý. Podrobnosti k bezpečnosti pri práci sú uvedené v Karte 

bezpečnostných údajov. 

 

LIKVIDÁCIA ODPADU Spôsob likvidácie odpadu je uvedený v Karte bezpečnostných údajov. 

 

SKLADOVATEĽNOSŤ 36 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale. Skladovať pri 

teplote od +5°C do + 25°C. Nesmie zamrznúť! 

UPOZORNENIE Tieto informácie a doporučenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, 

pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. 

Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky 

faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. 

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia. 

   

 


