
Technický list

                           Aquastain 
POPIS
Ciranova Aquastain je nové vodouředitelné mořidlo, 
které obsahuje mikro pigmenty pro barvení dřevěných 
povrchů v interiéru. Aquastain dává dřevu jednotný 
vzhled a pomáhá zvýraznit kresbu dřeva. Povrch může 
být dokončen oleji nebo laky Ciranova a odstíny lze 
mezi sebou míchat. 

TECHNICKÁ DATA
typ produktu vodouředitelný
čištění vodou
balení 1 litr a 5 litrů
barva 16 různých odstínů
vydatnost 20 - 30 m2/litr
schnutí 3 až 4 hodiny
brus dřeva zrno 100 - 120
skladování 5 - 25 °C

trvanlivost
v uzavřeném obalu 12 měsíců

s tužidlem cca 3 hodiny
Prázdné obaly zlikvidujte podle místního nařízení.

POUŽITÍ
Před použitím mořidlo důkladně promíchejte a 
protřepejte. Aquastain musí být aplikován válečkem 
nebo štětcem pro směru vláken dřeva. Zhruba po 2 
minutách odstraňte přebytky houbou nebo suchým 
štětcem.

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

PŘÍPRAVA
Ujistěte se, že jsou všechny staré nánosy odstraněny 
a že je dřevěný povrch očistěn od brusného prachu a 
nečistot. Lze použít na broušený, hoblovaný i 
kartáčovaný povrch. Pokud dřevo bezprostředně před 
nánosem mořidla zvlhčíte, zabráníte tak překrývání 
tahů a tvoření “map”. (doporučujeme tento způsob 
předem vyzkoušet)

DOKONČENÍ
Produced by Debal Coatings nv Po uschnutí nánosu mořidla Aquastain, musí být 

povrch dokončen lakem nebo olejem. Doporučujeme 
použít Ciranova Hardwaxoil Magic, UN1CO nebo 
Fortico. Namořený povrch je vhodné nejprve lehce 
přebrousit zrnem 220 a pak nanést vrstvu vybraného 
dokončovacího oleje nebo laku. Pro více informací 
kontaktuje naši technickou podporu.
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ZVLÁŠTNÍ INFORMACE 
Používejte nerezové nástroje, všechno důkladně umyjte 
po dokončení práce vodou. Výsledný odstín závisí na 
druhy dřeva, brusu, přípravě a množství mořidla v 
nánosu. Doporučujeme odstín a způsob zpracování 
vždy nejprve vyzkoušet na malé ploše. 


