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KÓD PRODUKTU     : PF 5/colore 
 
NÁZEV                     : UNIVERZÁLNÍ MOŘIDLA ŘEDITELNÁ JAK VODOU  

  TAK I ACETONEM  
         

 
VYUŽITÍ                                   : Do interiérů – moření masivního dřeva, montovaného nábytku, 

  soustružených částí, lišt, různých doplňků atd. 
 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA : 
 
Jsou to koncentráty  ředitelné rozpouštědly  nebo vodou. Skládají se z rozpouštěcích barviv a jemně mikronizovaných 
pigmentů, které nám dovolují dosáhnout vysoké transparence, stejnorodosti zabarvení a zvýraznění dřevní struktury. 
Překrývají se základy nitro nebo polyuretanovými. Pro překrytí základy polyesterovými je často nezbytně nutné použití 
polyuretanových izolátorů, zvláště u tmavých nebo velmi koncentrovaných odstínů. 
Používá se osm standartních koncentrovaných odstínů a dalších osm základních koncentrátů mezi sebou perfektně 
míchatelných na dosažení jakéhokoliv odstínu. 
 
CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA : 
 
Specifická váha při 20°C                :  970 g/l   (+/-20) 
Viskozita (DIN 53211 mm. 4)               :  10 sec.   (+/-1) 
Ředidlo      :  voda nebo acetonové 
Kategorie produktu                                                     :                 A/f 
Obsah organických rozpouštědel (VOC)  v g/l  produktu             437,54 – 906,95 
Obsah  organického  uhlíku  (TOC)   v kg/kg   produktu              0,39 – 0,95 
Obsah organických rozpouštědel (VOC)  v g/l  aplikační směsi   11,67 – 870,58 
Rozmezí je dáno použitím odstínu, poměrem ředění a použitím vody nebo rozpouštědla 
 
 
APLIKACE      : stříkací pistolí 
 
Aplikace stříkací pistolí    : do PF 5/colore přimíchat 5-10% nosiče. Takto připravenou 
         směs naředit dle požadovaného odstínu. 
 
Vydatnost     :  1dcl na m2 v závislosti na druhu a způsobu aplikace 
 
SUŠENÍ : 
 
Při 20°C       : 30-60min. - ředitelné acetonem 
       : 8hod. - ředitelné vodou 
Překrytí základem nebo izolátorem    : po 1-2hod. - ředitelné acetonem 
       : po 8hod. - ředitelné vodou 
 
 
 
 
STANDARTNÍ ODSTÍNY : 
 
PF 5T01  medový 
PF 5T02  třešeň 
PF 5T03  světlý ořech 
PF 5T04  mahagon 
PF 5T05  zelený ořech 
PF 5T06  červený mahagon 
PF 5T07  tmavý ořech 
PF 5T08  palisandr 
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ZÁKLADNÍ ODSTÍNY : 
 
PF 5B  bílá ( voda ) 
PF 50  bílá ( rozpouštědlo ) 
PF 51  žlutá 
PF 54  oranžová 
PF 55  červená 
PF 57  červenofialová 
PF 58  modrá 
PF 5V  zelená 
PF 59  černá 
 
NOSIČE :  nadnášejí barvivo a pomáhají vytvořit stejnorodý nátěr bez skvrn 
 
PD 3/93  pro odstíny ředitelné acetonem 
PD 4/90  pro odstíny ředitelné vodou       
 
ŘEDIDLA : 
 
H2O 
TZ 03 – acetonové, velmi rychlé ředidlo 
TZ 07 – pomalé ředidlo, dobré namočení podkladu 
TZ 08 – velmi pomalé, výborné namočení podkladu ( vhodné na velké plochy )  aplikace stíráním 
         
ZÁRUČNÍ DOBA : 
 
12 měsíců od data výroby, v originálním balení. 
 
SKLADOVATELNOST : 
 
Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C. Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů. 
 


