Technický list

Reac%ve stain NT
CIRANOVA
Popis výrobku
Reac,ve stain NT je nová receptura louhových mořidel
na dřevo se zestařujícím účinkem. Určeno pro moření
druhů dřevin, které obsahují třísloviny např. dub evropský. Základ této nové technologie tvoří op,mální poměr
mezi sníženým obsahem použité chemikálie, která reaguje s čás,cemi dřeva (tanin) a soﬁs,kovanou volbou
barviv a pigmentů typických pro Ciranova dokončovací
systémy. Výsledný efekt dává dřevu auten,cký vzhled
podobný přírodní oxidaci dřeva. K dispozici je 8 vzájemně míchatelných odsWnů.
Technické údaje

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech
a dlouholetých zkušenosE. Jsou sepsány podle našeho
nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použiEm tohoto výrobku, jej dle možnosE okolnosE vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.
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Ředidlo

voda

Hustota

+1,0 kg/l při 20°C

Barva

8 odsWnů

Viskozita

jako voda

Příprava
Dřevo dokonale zbavte dřevního prachu. Dřevo musí být
dobře obroušeno. Pod oleje se doporučuje brus dřeva
100 – 120, pod lakování potom brus 150 - 180.
Zpracování
Ujistěte se, že je plocha dokonale zbavená brusného
prachu. Než začnete mořidlo nanášet, tak ho dokonale
promíchejte. ZajIsWte tak konzistenci barvy. Nanášejte
štětcem nebo stříkáním a naneste první vrstvu mořidla.
Nanášejte po směru vláken. Spotřeba závisí na způsobu
zpracování : stříkáním 50-70g/m2 nebo štětcem 10-15
litr/m2.
Doba schnu<
Respektujte čas reakce a zabraňte sušení na přímém
slunečním záření. Průměrný čas schnuW je 6 hodin. Vše
závisí na druhu dřeva, naneseného množství, teplotě a
ven,laci. Po dokončení reak,vního procesu se může
plocha jemně uhladit.
Povrchové dokončení
Plocha se potom dokončuje oleji, vosky nebo lakem.
Doporučuje se dokončení olejem Hardwaxoil TITAN
Ciranova. Minimální doba spotřeby: v neotevřeném
originálním obalu 12 měsíců, skladování mezi 5°C
a 25°C. NENÍ MRAZU VZDORNÝ
Zvláštní upozornění
Chránit před dětmi. Při požiW vyhledat lékařskou pomoc
a ukázat obal nebo e,ketu. Používejte ochranné
rukavice.

