
     

                                                                                               

                                                                                                                                                                                        

 

 
 
 

 

Technický list 

AQUAVINTAGE 2C 
  A Color + B Activator 

POPIS VÝROBKU 
Aquavintage 2C je nové dvousložkové vodouředitelné 
reaktivní mořidlo, vhodné zejména pro zestařování 
dřeva  rychlým a snadným způsobem. Aquavintage 2C je 
pozitivní mořidlo, které zvýrazňuje kresbu dřeva, dává 
mu hloubku a teplou , jedinečnou texturu dřeva. Různé 
odstíny, které  jsou k dispozici, aby dřevu propůjčily  
jedinečný vzhled. 

Odpovídá evropské DECO_PAINT DIRECTIVE 2010 . 

PŘÍPRAVA 
Dřevo musí být dobře obroušeno. Pro následné olejování 
se doporučuje brus dřeva zrno 100-120. Pro následné 
lakování zrno 120-150. Brus se provádí ostrým brusným 
papírem , ve směru vláken. Brusný prach dobře 
odstranit. 

ZPRACOVÁNÍ 
Smíchejte Aquavintage 2C (A) 1 díl s 1 dílem 
Aquavintage 2C (B) Activator. Po smíchání může být 
mořidlo použito pouze po dobu několika týdnů. Mořidlo 
je potřeba při aplikaci občas promíchat. Naneste hojně 
pomocí stříkací pistole, válečkem nebo štětcem. Poté 
stejmoměrně srovnejte štětcem nebo válečkem. Postup 
je třeba vyzkoušet, může se lišit od dřeviny a brusu. 
Nechte Aquavintage 2C reagovat po dobu 4 až 6 hodin a 
můžete zvýšit kresbu dřeva s jemným brusným papírem. 

SUŠENÍ 
Aquavintage 2C mořidlo  je suché po cca 12 hodin. 
Sušení a reakční doba závisí na druhu dřeva, 
aplikovaném množství, teplotě prostředí, větrání. 

VYDATNOST 
cca 10-15m2/l 

NÁSLEDNÉ DOKONČENÍ 
Aquavintage 2C je mořidlo a není odolné. Proto vždy je 
nutné dokončit plochu Hardwaxoilem, lakem nebo 
voskem z řady Ciranova. Pokud používáte lak, obraťte 
se na technický servis Ciranova o dodatečné informace. 

INFORMACE O VÝROBKU 
Trvanlivost: 1 rok v originálním a dobře uzavřeném 
obalu. 
Není mrazu odolné. K dispozici v 8 odstínech. 

ZVLÁŠTNÍ POKYNY 
Aquavintage 2C není mrazu odolný, neskladovat či 
přepravovat výrobek pod 5 ° C. Používejte pouze 
nerezového materiálu. Příprava dřeva, druh dřeva, 
nanesené množstvím atd., může mít vliv na konečný 
odstín. Z tohoto důvodu vždy je nutné provést nejprve 
test! 

TECHNICKÁ DATA
ŘEDIDLO voda
HUSTOTA 1+0,05 kg/dm3…

VISKOZITA voda

MÍSÍCÍ POMĚR 1:1

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.                                                     
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