
 

 

01-10 (nahrádza 07-07)                                                                                                                                                        Prosím obráťte 

                                                                                                                                                                                                 
Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza 

 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk 
 

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami 
spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je 
vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, 
farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 
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Popis 
 
Rozpúšťadlové moridlo na báze svetlostálych farbív pre žiarivé odtiene moridiel, nezvýrazňujúce 
póry a pre použitie na listnaté dreviny. Pre zriedenie príp. zosvetlenie môžeme použiť buď 
ADLER Neosol Farblos 11400 (s obsahom rozpúšťadiel), alebo vodu.  
S tromi základnými moridlami Gelb (žlté), Rot (červené) a Schwarz (čierne) sa môže namiešať 
veľa žiarivých odtieňov moridiel.  
 
Základné moridla sa môžu vzájomne miešať a v prípade potreby – taktiež ako štandardné odtiene 
(hotové moridlá) – sú riediteľné s ADLER Neosol Farblos 11400 alebo s vodou až na pomer 
zmesi maximálne 1:30. 
 
ADLER Neosol je možné prelakovať vodou riediteľným ako aj rozpúšťadlovým lakom na 
nábytok. 
 
Oblasti použitia 
 
Pre morenie jemne a hrubo pórovitých listnatých drevín, pokiaľ sa vyžaduje vzhľad s výraznou 
farbou a bez zvýraznenia pórov.  
 
ADLER Neosol sa doporučuje predovšetkým na dreviny buk, javor, orech, čerešňa, breza, jelša, 
hruška, dub a jaseň. 
 
Spracovanie 
 
Moridlové zmesi s ADLER Neosol Farblos 11400 sa môžu skladovať maximálne 3 mesiace, 
moridlové zmesi s vodou max. 1 mesiac. Pri použití vody napadnutej baktériami sa obmedzuje 
skladovateľnosť zmesi.  
 
Plochy dôkladne vybrúsiť zrnitosťou 150, vybrúsené plochy navodovať a po oschnutí 
navlhčeného dreva opakovať hladké vybrúsenie zrnitosťou 150 – 180. Ak sa na masívny dub 
použije Neosol riedený vodou, je tento pracovný krok bezpodmienečne nutný.  
 
ADLER Neosol treba pred a v priebehu spracovania dobre rozmiešať. Moridlo aplikujeme 
dvakrát striekaním mokré na mokré, rovnomerne a pozdĺžne v smere vlákien (tlakové 
striekanie: veľkosť trysky 1,5 mm, tlak 1,5 – 2,0 bar), ak sa prevádza zosvetlenie vodou, mali 
by plochy vyzerať ľahko vlhké. Dreviny z nižšou vsakovateľnosťou  vyžadujú menší nános ako 
dreviny s výraznejšou vsakovacou schopnosťou.  
Pre aplikáciu moridla sú vhodné nízkotlakové prístroje airmix alebo airless. Pri zosvetľovaní 
vodou je možný náter na menších plochách tiež štetcom alebo hubkou.   
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Na hrubo pórovitých listnatých drevinách ako jaseň alebo dub možno dosiahnuť pomocou vodou 
riediteľných moridlových zmesí Neosol obrazu namorenia so zvýraznenými pórmi, ak sa moridlo 
krátko po nanesení vytrie najprv priečne a následne pozdĺž v smere vlákien. 
 
Doba schnutia (20˚C) 
 
Pri spracovaní moridiel s ADLER Neosol Farblos 11400 treba previesť prelakovanie po cca. 30 
minútach. Ak sa použije pre zosvetlenie voda, musí sa dodržať doba schnutia 12 hodín, najlepšie 
cez noc. S vodou riediteľnými lakmi na drevo je možné lakovať už po 5 hodinách. 
 
Rôzne dreviny ako dub,  smrekovec atď. obsahujú vo vode rozpustné látky, ktoré sa lakovaním 
s vodou riediteľnými lakmi na nábytok aktivujú. Aby sme zabránili zafarbeniu alebo škvrnám 
(môžu byť rôzne výrazné podľa pôvodu dreva), doporučujeme pri lakovaní dubu, smrekovca 
a iných drevín z obsahom trieslovín naniesť najprv predzáklad prípravkom ADLER PUR 
Primer 25291 (dbať na technický list ADLER PUR Primer). Po uschnutí a medzibrúsení môžeme 
lakovať vodou riediteľnými lakmi na drevo.  
 
Pred zahájením morenia sa doporučuje previesť vždy najprv skúšku s moridlom na 
originálnom dreve a vzorku prelakovať požadovaným lakom, aby sme tak mohli posúdiť 
konečný odtieň. Pre jednu dodávku treba používať iba moridlá rovnakej šarže. 
 
Pri kontakte s kovom sa zmení odtieň. Moridlá zo striekacej pištole alebo moridlá znečistené 
dreveným prachom sa nesmú vracať späť do balenia s originálnym moridlom. 
 
Dodržujte naše „Pracovné smernice pre morenie dreva“ a tiež kartu bezpečnostných údajov. 
 
Výdatnosť 
 
Cca 8 m²/l na jednu vrstvu, podľa typu morených dielcov. 
 
Veľkosť balenia 
 
1l, 5l 
 
Skladovanie 
 
V chlade, ale nie v mraze! 
 
Trvanlivosť 
 
Minimálne rok v originálnom uzavretom balení, zmes bez obsahu vody min. 3 mesiace, zmes 
moridlo/voda max. 1 mesiac. 
 
Základné odtiene                                       

            
 
 
 

Žltý koncentrát 11401 
Červený koncentrát 11402 
Čierny koncentrát 11403 
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Štandardné odtiene ( hotové moridlá) 
 
Jupiter 11405 
Mars 11406 
Neptún 11407 
Velus (Venuša) 11408 
Saturn 11409 
 
 
Zosvetľovač 
 
Bezfarebný 11400 
Voda (pitná kvalita)  
 
Čistenie 
 
Pracovné nástroje sa môžu najskôr vyčistiť vodou. Pre hlavné čistenie by sa mali použiť 
prípravky ADLER Waschverdünnung 80077 alebo ADLER Neosol Farblos 11400. 
 

 


