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Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami 
zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnos t tohoto 
produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných 
tonů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.   

 

ADLER Aqua-Alpin 11451 ff 
 

          
 
 
 

         

Popis 

Vodou ředitelné mořidlo jehličnanů na bázi syntetických speciálních barviv v kombinaci s mikronizovanými 
pigmenty pro starobyle působící, markantně pozivitní obraz moření.   
 

Všechny barevné odstíny se dají navzájem míchat a v případě potřeby se dají zesvětlit pomocí ADLER 
Aqua-Alpin Farblos 11451 (bezbarvý).  
 
 

Oblasti použití 

Speciální výrobek pro broušené, okartáčované, sekané, hrubě obrobené a hoblované dřevo jehličnanů, 
jako např. smrku nebo jedle, pokud se má v jednom pracovním postupu dosáhnout  starobyle působící, 
markantně pozitivní obraz moření.  
 

ADLER Aqua-Alpin  je vhodný jak pro přelakování vodou ředitelnými ADLER Laky na nábytek, tak i ADLER 
Laky na nábytek obsahujícími rozpouštědlo. 
 
 

Zpracování 

Okartáčované, sekané, hrubě obrobené nebo hoblované plochy se moří bez dalšího předběžného 
zpracování. Hladké plochy obrousit se zrnitostí 120. Prospěšné je namočení broušeného dřeva a po 
uschnutí hladký brus se zrnitostí 120. 

 
Jehličnany bohaté na pryskyřici jako sosna nebo borovice limba nejprve zbavit pryskyřice (srov. Pracovní 
směrnice pro zbavování pryskyřice) a přebrousit se zrnitostí 120.  
 
ADLER Aqua-Alpin před a během zpracování dobře zamíchat. Mořidlo nanést rovnoměrně a  s malým 
přebytkem (cca 50-70 g/m², podle druhu předúpravy a druhu dřeva), nanést stříkáním (tlakovzdušné 
stříkačky: velikost trysky 1,5 mm, tlak pro stříkání 1,5-2,5 bar), takže se plochy jeví jako lehce mokré. 
Nanesení mořidla nízkotlakovým přístrojem Airmix nebo Airless je rovněž možné. U ploch malých rozměrů 
může být mořidlo naneseno také štětcem nebo houbou. 
Doba schnutí (pokojová teplota 20 °C): cca 12 hodin, nejlépe přes noc. Pozitivní efekt se rozvine v první fázi 
schnutí (cca 30 min), během které se nesmí provést žádné podporované schnutí oběhovým vzduchem.  
 
Uschlé plochy je nejlépe nalakovat laky ADLER PUR nebo laky ředitelnými vodou matně nebo tupě matně. 
Pokud se má novému dřevu propůjčit charakter starého dřeva, doporučuje se po moření použít ADLER 
PUR-Antiscratch HQ G10  26321, zředěný se 30 % ADLER DD-Verdünnung (rozředění) 80019, nebo 
ADLER PUR-Natureffekt (přírodní efekt) 26131. Méně opotřebované plochy mohou být také přepracovány 
vodou ředitelným voskem nebo voskem na základě rozpouštědla.  
 



 
 
 
 
 
 

Pokračování ADLER Aqua-Alpin 11451 ff 

 
 
Druh dřeva Lärche (modřín) obsahuje látky rozpustné ve vodě, které se aktivují lakováním vodou 
ředitelnými laky na nábytek. Aby se předešlo porušení filmu (to může být různě silně výrazné podle 
původu dřeva), doporučujeme proto při lakování Lärche (modřínu)  a jiných dřevin bohatých na látky 
vodou ředitelnými laky na nábytek natřít základní barvou ADLER PUR-Primer 25291 (dbejte na technickou 
směrnici ADLER PUR-Primer základ!). 
 
Před začátkem moření se musí vždy provést zkouška moření na originálním dřevu a  musí být 
přelakováno zvoleným lakem, aby bylo možné posoudit konečný barevný odstín. Pro jednu zakázku 
použít pouze mořidlo stejné várky.  
 
ADLER Aqua-Alpin se nesmí skladovat v kovových nádobách, neboť se může změnit barevný odstín. 
Nedávat zpátky do nádoby s originálním mořidlem mořidlo ze stříkačky nebo mořidlo znečištěné prachem 
ze dřeva.  
 
Dbejte, prosím, na naše „Pracovní směrnice pro moření dřeva“ a na  Bezpečnostní list. 
 
 

Vydatnost 

cca 8 m²/l na nátěr, podle formy mořených částí. 
 

Další pokyny 

Zředění a zesvětlení ADLER Aqua-Alpin Farblos (bezbarvý) 11451 

 

Forma dodávky 

1 l, 5 l 
 

Skladování 

V chladu, ale chránit před mrazem 
 

Trvanlivost 

1 rok v originálních uzavřených nádobách 
 

Barevné odstíny 

Farblos (bezbarvý) 11451 

Adelboden (ušlechtilá 
podlaha) 

11452 

St. Anton 11453 

Schladming 11454 

Wengen 11455 

Gröden 11456 

Sölden 11457 

Chamonix 11458 

Cortina 11459 

 
 


