
 

 

Technický list 

Vsakovací mořidlo na ploty DONNOS č. 223 

Oblast použití Na všechno exteriérové masivní dřevo jako ploty, venkovní hračky, dřevěné 
konstrukce, stodoly, stáje, květináče. 

Technické parametry Po třech nátěrech odpuzuje vodu, je odolné proti povětrnosti, je odolné proti potu 
a slinám dle DIN 53160. 

Složení V závislosti na odstínu: lněný olej – polymerizovaný lněný olej – ester přírodní 
pryskyřice, lněný olej, hlinkové a minerální pigmenty, lněný olej – polymerizovaný 
lněný olej, lněný olej – dřevní olej – polymerizovaný lněný olej, dřevní olej, 
přírodní živice, mikromletý vosk, izoalifáty, kyselina křemičitá, výtažek z březové 
kůry, bentonit a bezolovnatá vysoušecí činidla (Ca, Co, Zr). 

Odstíny 041 anglická červená 068 teak světlý 103 tmavě hnědá 
051 perská červená 087 dub světlý 109 zelená 
062 ořech vlašský  101 černá 
 

Ředění K okamžitému použití.  

Způsob aplikace Štětcem, rozprašováním nebo namáčením při teplotě nad 15 °C a za suchého 
počasí. Při vyšších teplotách uvažujte kratší doby zrání. Vždy proveďte testovací 
nátěr! 

Vydatnost 1 litr neředěného mořidla stačí na cca 10 až 15 m2, tj. 80 ml/m2. Vydatnost může 
být výrazně nižší dle stavu a nasákavosti povrchu. Vždy proveďte zkušební 
aplikaci! 

Doba zrání Doba zrání při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 % může být následný nátěr 
nanesen po uplynutí 24 hodin. Následné nátěry lze aplikovat po 24 až 48 hod. 

Čištění Čistěte nástroje ihned po použití ředidlem SVALOS č. 222 nebo čistidlem na 
štětce LEVO č. 997. 

Měrná hmotnost 0,84 – 0,98 g/ml v závislosti na odstínu. 

Bezpečnost Produkt můze být cítit 2 měsíce po aplikaci, ale poté bude úplně bez zápachu. 

 Vždy skladujte a následně likvidujte čisticí textilie, lešticí kotouče, houby apod., 
které jsou ještě vlhké nebo dokonce mírně nasáklé, ve vzduchotěsné kovové 
nádobě nebo ve vodě, neboť existuje nebezpečí samovznícení způsobeného 
obsahem rostlinného oleje. 

Výrobek jako takový není samovznětlivý. 
  

EUH208 Obsahuje limonen, soli kobaltu (2+). Může vyvolat alergickou reakci.  

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO/lékaře/ 

  
 

Balení 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 30 l, 200 l. 

Nakládání s odpadem Podle právních předpisů platných v daném místě. 

Skladování V chladnu a suchu. Datum použitelnosti viz štítek. Po použití pevně uzavřete 
víčko. 

Pokyny k aplikaci viz druhou stranu.
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Příprava Povrch musí být suchý (objem vlhkosti ve dřevě nižší než 15 %), masivní, 
nasákavý, čistý a prostý prachu. 

Aplikace Aplikujte tři nátěry mořidla a dovolte schnutí 24-48 mezi jednotlivými vrstvami. 
Doporučená pracovní teplota 15 – 25 °C. 

Renovace povrchů 
s otevřenými póry Staré barvy se musí očistit a přebrousit. Následné ošetření se musí provést jako 

u prvního nátěru. Při včasné aplikaci nové vrstvy mořidla je potřeba pouze druhý 
a/nebo finální nátěr, ale při pozdě aplikované nové vrstvě mořidla se musí 
postupovat znovu od začátku. 

Renovace povrchů 
s uzavřenými póry Nátěry, u nichž se zanáší póry (barvy na olejové bázi, nátěry se silnou vrstvou, 

voskové nátěry), se musí přebrousit nebo odstranit, dokud se nesejmou všechny 
staré zbytky. Povrch musí být suchý,  masivní, nasákavý, čistý a prostý prachu. 
Poté postupujte jako v případě nového nátěru. 

 Péče Hrubě řezané povrchy mohou zadržovat prach a jiné částice z okolí a tak dovolit 
růst plísní, pokud jsou k tomu vhodné klimatické podmínky. Šedé až černé 
zbarvení může být odstraněno pomocí vodního roztoku přírodního čistidla na 
obklad a zdivo GLOUROS č. 1806 použitím štětce nebo vysokotlakého 
kompresoru. 

Důležitá upozornění Při teplotě přes  20 °C nemusí mořidlo vyzrávat souvisle. Aplikujte rychle.  Při 
teplotě pod  15 °C, za deště, mlhy nebo nočních mrazů se doba schnutí 
prodlužuje nebo se mohou objevit závady v adhezi. 

 Mořidlo neobsahuje fungicidy. Hrubé povrchy jsou náchylné k výskytu plísní. 
Dřevo náchylné k modrání a obkladové panely musí být ošetřeny venkovní 
penetrací ADAO č. 259. Odstraňte případný nárůst hub. Jejich výskyt závisí na 
hrubosti povrchu, na tom, zda jde o stranu vystavenou slunci a povětrnostním 
vlivům, na objemu vlhkosti, porostu apod. 

 Pří máčení nebo rozprašování lehce setřete štětcem po 30 minutách, povrch se 
vyhladí. Odstíny je možné měnit smícháním s mořidlem do všech klimatických 
podmínek KALDET č. 281 nebo s 5% přírodní lesklé barvy VINDO č. 629 
(jakákoli barva mimo bílé a okrové). 

 Při odkapávání nebo tvoření bublin může být příčinou nepřilnavost k povrchu 
(např. že byl povrch příliš jemně vybroušen). Vyřešíte přebroušením hrubším 
zrnem. 

 Neaplikujte na silikon. 

 

 

 

 

 

 

Tyto pokyny jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a testování v praxi. Jsou podloženy našimi nejaktuálnějšími odbornými 
poznatky. Nová fakta mohou tyto poznatky zneplatnit. Tento technický list má sloužit pro informaci a jako pokyny. Nelze z  něj 
vyvozovat právní odpovědnost. V případě pochyb se obraťte na maloobchodního či velkoobchodního prodejce či výrobce. 
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