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Pre-Colour je mořidlo na bázi vody pro neopracované a broušené dřevěné
povrchy v interiéru, jako například podlahy, schody, nábytek a dřevěné obklady.
Mořidlo vsakuje do dřeva a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva.
• Zdůrazňuje přirozené žilkování dřeva pro atraktivnější vzhled
• Dává dřevu krásný, zbarvený povrch
• Lze jej použít se všemi olejovými přípravky WOCA

Oblast použití
Pro moření neošetřených, nových nebo nově broušených dřevěných povrchů. Ideální pro všechny
druhy dřeva.

Použití
Příprava

Teplota výrobku, místnosti a podlahy musí být v rozmezí 15 až 25°C. Vlhkost dřeva nesmí překročit 12 %.
Během nanášení a při sušení zajistěte dobré větrání. Pro konečné smirkování musí být dřevo nově
obroušeno smirkovým papírem o zrnitosti 100-120. Důkladně vysajte. Dřevo vyčistěte Intensive Wood
Cleaner (Intenzivním čističem) WOCA a před nanesením mořidla nechte minimálně 8 hodin schnout.
Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu
povrchu s výrobkem.

Závěrečné smirkování

Zrno 100-120

Úprava

Nádobu s přípravkem Pre-Colour důkladně protřepejte, a to jak před, tak i během používání. Před
použitím je nutné smíchat obsahy nádob s různými šaržemi, aby se předešlo barevným odchylkám.
Pomocí aplikátoru WOCA naneste rovnoměrnou vrstvu neředěného mořidla ve směru vláken dřeva.
Rovnoměrnějšího barevného povrchu dosáhnete, pokud mokré skvrny zaleštíte do dřeva pomocí
lešticího stroje a béžového lešticího kotouče. Použijte alespoň 1 l přípravku Pre-Colour na 10 m². Na
vertikálně montovaném dřevě nanášejte mořidlo odshora směrem dolů. Povrch nechte 8 až 12 hodin
schnout. K získání hladkého povrchu osmirkujte zeleným lešticím kotoučem a důkladně vysajte.

Poznámka

Povrchovou úpravu je pak nutné dokončit některým z olejů WOCA podle pokynů k výrobku. Přípravek
Pre-Colour nelze použít samotný, protože dřevo pouze zabarví, ale neposkytuje ochranu.

Doba schnutí
Doba schnutí

8-12 hodin při 20°C
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Technické údaje
Báze

Voda, pigmenty.

Hustota

1,01-1,03 g/ml

Trvanlivost

3 roky od data výroby, pokud nádoba zůstane
neotevřena

Teplota nanášení

15-25°C

Spotřeba

8-10 m²/L, v závislosti na druhu a povrchu dřeva

Barvy

Bílý, šedý, černý a hnědý

Čištění nářadí

Vodou

Skladování

+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte
působení tepla (např. slunečnímu svitu). Během zimy
skladujte při teplotách nad bodem mrazu a během léta v
chladu (max. +25°C).

TOL

100 g/l. Podkategorie výrobku: k. Mezní hodnota pro
výrobek: 100 g/l.

Balení

2,5 L

Údržba a související výrobky
Základní ošetření olejem Master Colour Oil (Olej Master Colour), #522072AA
Diamond Oil Active (Olej Diamond Active), #565010A
Související výrobky

Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551525A

Nářadí

Aplikátor 9”, #880151
Teleskopická tyč, #599651
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Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Tyto informace vycházejí z
rozsáhlého laboratorního testování
a z praktických zkušeností. Protože
podmínky, za kterých je výrobek
používán, jsou často mimo
kontrolu firmy WOCA Denmark,
můžeme zaručit pouze kvalitu
samotného výrobku. WOCA
Denmark A/S nenese žádnou
odpovědnost za nesprávné
použití výrobku nebo zacházení s
ním. Výrobek lze v zásadě
považovat pouze za polotovar,
jelikož konečný výsledek závisí na
konstrukci, charakteru povrchu,
základní úpravě, teplotě, vlhkosti
vzduchu, použití atd. Společnost
WOCA Denmark A/S si vyhrazuje
právo bez oznámení měnit
výrobek i uváděné informace.
Tato etiketa / popis výrobku
nahrazuje všechny předchozí
verze.

