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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com  

 
Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a 
podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti 
použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných 
odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.  
 

ADLER Neosol 11400 ff 
 

          
 
 
 

         

 

Popis 

Rozpouštědlové mořidlo na bázi světlostálých speciálních pigmentů pro zářivé odstíny mořidel 
nezvýrazňující póry a pro použití na listnaté dřeviny. Pro zředění popř. zesvětlení můžeme použít buď 
ADLER Neosol Farblos 11400 (s obsahem rozpouštědel) nebo vodu.   
Se třemi základními mořidly Gelb (žluté), Rot (červené) a Schwarz (černé) lze namíchat mnoho zářivých 
odstínů mořidel.   
 

Základní mořidla lze vzájemně míchat a v případě potřeby – rovněž jako standardní odstíny (hotová 
mořidla) – jsou ředitelná s ADLER Neosol Farblos 11400 nebo s vodou až na poměr směsi maximálně 
1:30.  
 

ADLER Neosol je vhodný jak pro přelakování vodouředitelným tak i rozpouštědlovým lakem na nábytek.  
 

Oblasti použití 

Pro moření jemně a hrubě pórovitých listnatých dřevin, pokud se vyžaduje vzhled s výraznou barvou a bez 
zdůraznění pórů.  
 

ADLER Neosol se doporučuje především pro dřeviny buk, javor, ořech, třešeň, bříza, olše, hrušeň, dub a 
jasan.   

 

Zpracování 

Mořidlové směsi s ADLER Neosol Farblos 11400 lze skladovat minimálně 3 měsíce, mořidlové směsi s 
vodou max. 1 měsíc.  Při použití vody napadené bakteriemi se omezuje skladovatelnost směsi.   

 
Plochy pečlivě brousit zrnitostí 150. Vlhčení obroušeného dřeva a po uschnutí hladký brus zrnitostí 150-180 
je výhodou; jestliže se provede zesvětlení vodou, je u dubu masiv tento pracovní krok bezpodmínečně 
nutný.   

 

ADLER Neosol před a během zpracování dobře rozmíchat. Mořidlo aplikujeme dvakrát stříkáním mokré na 
mokré rovnoměrně podélně ve směru vláken (tlakové stříkání:  velikost trysky 1,5 mm, tlak 1,5 – 2,0 
bar); jestliže se provádí zesvětlení vodou, měly by plochy vypadat lehce vlhké.  Dřeviny s nižší nasákavostí 
vyžadují menší nános než dřeviny s výraznější nasákavostí.    
 

Pro aplikaci mořidla jsou vhodné nízkotlaké přístroje airmix nebo airless. Při zesvětlování vodou je možný 
nátěr na menších plochách také štětcem nebo houbou. 
 

Na hrubě pórovitých listnatých dřevinách jako jasan nebo dub lze dosáhnout pomocí vodouředite lných 
mořidlových směsí Neosol obrazu namoření se zvýrazněnými póry, jestliže se mořidlo krátce po nanesení 
vytře nejdříve příčně a následně podélně ve směru vláken.   

 

Doba schnutí (20 °C)  



 
 
 
 
 

Pokračování ADLER Neosol 11400 ff 

 

 
Při zpracování mořidel s ADLER Neosol Farblos 11400 lze provést přelakování po cca 30 minutách.  
Jestliže se použije voda pro zesvětlení, musí se dodržet doba schnutí 12 hodin, nejlépe přes noc.  S 
vodouředitelnými laky na dřevo je možné lakovat již po 5 hodinách.  
 

Různé dřeviny jako dub, modřín atd. obsahují vodorozpustné látky, které se lakováním s vodouředitelnými 
laky na nábytek aktivují.  Abychom zabránili zbarvení nebo skvrnám (ty mohou být různě výrazné podle 
původu dřeva), doporučujeme při lakování dubu, modřínu a ostatních dřevin s obsahem tříslovin 
provést nejdříve předzáklad přípravkem ADLER PUR-Primer 25291 (dbát na technický list ADLER PUR-
Primer!). Po uschnutí a mezibrusu lze lakovat vodouředitelnými laky na dřevo. 
 

Před zahájením moření se doporučuje provést vždy nejdříve zkoušku s mořidlem na originálním 
dřevu a vzorek přelakovat požadovaným lakem, abychom tak mohli posoudit konečný odstín.  Pro 
jednu dodávku používat pouze mořidla stejné série.  

 

Při kontaktu s kovem se změní odstín.  Mořidla ze stříkací pistole nebo mořidla znečištěná dřevěným 
prachem se nesmějí vracet zpátky do balení s originálním mořidlem.   
 

Dodržujte naše „Pracovní směrnice pro moření dřeva“ a rovněž Bezpečnostní list.  
 

Vydatnost 

cca  8 m²/l na jednu vrstvu, podle typu mořených dílců 
 

Velikost balení 

1 l, 5 l 
 

Skladování 

V chladu, ale ne v mrazu! 
 

Trvanlivost 

Minimálně 1 rok v originálním uzavřeném balení, směsi bez obsahu vody minimálně 3 měsíce; 
Směsi mořidlo/voda max. 1 měsíc 
 

Základní odstíny   Standardní odstíny (hotová mořidla) 

Základní mořidlo žluté 11401  Jupiter 11405 

Zákl. mořidlo červené 11402  Mars  11406 

Zákl. mořidlo černé 11403  Neptun 11407 

   Velus (Venuše)  11408 

   Saturn 11409 

 

Zesvětlovač 

Bezbarvý 11400 

Voda (pitná kvalita)  

 
 

Čistění 

Pracovní přístroje se mohou nejdříve vyčistit vodou.  Pro hlavní čistění by se měly použít přípravky ADLER 
Waschverdünnung 80077 nebo ADLER Neosol Farblos 11400.  


