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TECHNICKÝ LIST 

TIKKURILA PIRTTI  
Mořidlo na vnitřní dřevo 

 

POPIS VÝROBKU 
Vodou ředitelné akrylátové mořidlo určené k moření vnitřních dřevěných povrchů, podle návodu k použití.    
 
VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ:  
Stěny, stropy, dveře, podlahy a jiné dřevěné povrchy. 
 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY  

 

BÁZE  EP 

BAREVNÉ ODSTÍNY Vzorník Lacquer Colour Card.  

HUSTOTA  1,0 kg/l 

SUŠINA  6,6 % 

BALENÍ  0,9 l, 2,7 l a 9 l 

ODOLNOST VŮČI   Světlu: Dobrá. 

TEORETICKÁ VYDATNOST  10-16 m2/l, závisí na druhu dřeva, pórovitosti a drsnosti dřeva.  

DOBA SCHNUTÍ  Zaschlé proti prachu po 1-2 hodinách. Následující moření nebo vrchní nátěr po 4-6 
hodinách 

ŘEDIDLO  Voda 

APLIKAČNÍ METODY Štětcem, houbou nebo stříkáním 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Nářadí očistěte s vodou. 

PŘEPRAVA A 
SKLADOVATELNOST 

Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od + 5 °C do + 25 °C. 
Chraňte před mrazem ADR / RID- 

 
 
NÁVOD K POUŽITÍ:  
 
PODMÍNKY APLIKACE:  
Mořený povrch musí být suchý, teplota vzduchu musí být nejméně + 5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU:  
Přebrousit nové dřevěné povrchy a odstraňte prach po broušení. Předtím natřené povrchy přebruste až do čistého dřeva. 
 
APLIKACE:  
Před použitím Pirtti důkladně promíchejte, aby se zajistilo dobré smíchání barviva / vyrovnávací látky ve výrobku. Na kousek dřeva 
proveďte zkušební aplikaci, abyste se ujistili, že barva zbarveného produktu je správná. Konečná barva povrchu závisí na druhu dřeva, 
tvrdosti dřeva, jeho původní barvy a počtu ošetření. 
 
Aplikujte jeden nátěr houbou, štětcem nebo stříkáním. Vždy natírejte celý povrch bez jakýchkoliv přerušení, velké panely po několika 
deskách najednou, abyste dosáhli rovnoměrně namořené dřevo a předešli barevným rozdílem. Světlejší odstíny mohou být dosaženy 
ředěním mořidla s např. stejným množstvím vody. Pokud si přejete dosáhnout tmavší odstín, aplikujte další nátěr po zaschnutí prvního. 
 
Pokud je povrch zcela suchý, naneste ochranný lak Kiva lesklý, pololesklý nebo matný. 
 
POKYNY PRO ÚDRŽBU: 
Namořený a nalakovaný povrch dosáhne svou konečnou tvrdost a chemickou odolnost přibližně po 2 týdnech. Před uplynutím této doby 
se vyhněte čištění. Vyčistěte povrch s kartáčkem, mopem nebo hadříkem. Znečištěné povrchy je možné čistit neutrálním (pH 6-8) čistícím 
prostředkem 
 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:  
Obsahuje: 1,2- benzisothiazol -3 (2H). Může vyvolat alergickou reakci. Používejte ochranné rukavice. Nádoby jsou vybaveny 
bezpečnostními etiketami, které si musí být důsledně dodržovány. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně proti nim jsou 
uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta. 
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TECHNICKÝ LIST 

TIKKURILA PIRTTI  
Mořidlo na vnitřní dřevo 

 

Výrobce:  

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace 
VANTAA, www.tikkurila.com 

Distributor:  

Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com,www.dejmark.cz 
 

Výše uvedené údaje musí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle 
našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. 
Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci 
výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění. 
V případě, že máte v úmyslu použít výrobek pro jakýkoli jiný účel, než je doporučené v tomto dokumentu bez předchozího získání našeho 
písemného potvrzení o vhodnosti pro zamýšlené použití, takové užití probíhá na vlastní nebezpečí. 

http://www.tikkurila.com/
mailto:info.cz@dejmark.com,www.dejmark.cz

