
 

 

Reaktivní mořidlo 

Mořidlo pro dosažení šedého odstínu dubového dřeva ve třech 
intenzitách 

  

 

      
    

 

10-15 m2/1 l  

   1 nátěr   

6656       

šedý efekt       

light 

 

 

  
 

6657 
 

šedý efekt 
 

medium 
 

 
 

  
 

 

6658 
 

šedý efekt 
 

intenziv 
 

 

Popis výrobku:  

Výrobek pracuje na principu reakce 
složek mořidla s taninem, obsaženým 
v dubovém dřevě. Dosažený šedavý 
odstín závisí na množství naneseného 
mořidla a na přirozeném obsahu taninu 
v dřevě. Zaschlou mořenou plochu 
doporučujeme ošetřit bezbarvým nebo 
transparentním Osmo nátěrem pro 
interiéry. 

 

Oblasti použití:  

Osmo Reaktivní mořidlo je ideální pro 
moření nábytku, schodišť, parket a 
dalších výrobků z dubového dřeva. 

Složení:  

Na bázi vodorozpustných solí kovů a 
aditiv. Výrobek nepodléhá 
požadavkům na maximální přípustné 
hodnoty obsahu těkavých organických 
látek pro barvy a laky dle vyhlášky 
MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění. 

 

Fyzikální vlastnosti: 

Viskozita: 1 – 10 mPa.s 

Zápach: slabý/jemný, po zaschnutí bez 
zápachu 

Bod vzplanutí: neaplikuje se 

pH: 2 - 3 



 

 

Skladovatelnost:  

Doba použitelnosti je 2 roky a více, je-li 
obal uchováván dobře uzavřený. 
Nevystavujte působení mrazu nebo 
teplotám vyšším než 30 °C! 

 

Příprava:  

Povrch surového dubového dřeva musí 
být čistý, suchý a nesmí být pokryt 
námrazou (max. 18% vlhkost dřeva). 
Osmo Reaktivní mořidlo je přímo 
připraveno k použití, prosím neřeďte. 
Před použitím důkladně promíchejte. 
Nejvhodnější pro moření jsou 
strukturované nebo kartáčované 
povrchy. Staré nátěry je nezbytné 
odstranit až na surové dřevo. Při 
broušení používejte ochrannou masku 
proti prachu (obecné opatření). Malé 
trhliny, větší spáry nebo otvory ve 
dřevu zatmelte Osmo Tmelem na 
dřevo. Před aplikací mořidla odstraňte 
prach z broušení povrchu smetáčkem 
nebo vysavačem. Plochy z plastů, 
kamene a podobných materiálů, které 
nemají být mořeny, je nezbytné zakrýt 
fólií. Výsledný barevný odstín dřeva 
silně závisí na charakteristice dřeva, 
množství použitého mořidla a způsobu 
jeho nanášení. Z toho důvodu je třeba 
provést zkušební nátěr, zejména u 
neznámého dřeva. 

 

Aplikace:  

U malých ploch (nábytek schodiště) 
nanášejte mořidlo v tenké vrstvě 
rovnoměrně ve směru vláken dřeva 
Osmo válečkem z mikrovlákna a ihned 
důkladně rozetřete štětcem.  

Protože by u velkých ploch hrozilo 
nebezpečí nerovnoměrného reagování 

složek mořidla s taninem obsaženým 
ve dřevu, doporučujeme aplikovat 
mořidlo postřikovačem a ihned ho 
rozetřít bavlněným hadrem. Nechte 
schnout za dobrého větrání přibližně 3 
– 5 hodin. V případě potřeby přeleštěte 
bílým leštícím kotoučem tak, aby 
nedošlo k poškození mořeného 
povrchu. Po zaschnutí doporučujeme 
aplikovat Osmo bezbarvý nebo 
transparentní nátěr pro interiéry. 

 

Doba schnutí:  

Přibližně 3 – 5 hodin za běžných 
klimatických podmínek (cca 23 °C / 
50% relativní vzdušná vlhkost) a při 
zajištění dostatečného větrání. Nižší 
teplota a/nebo vyšší vzdušná vlhkost 
způsobují prodloužení doby schnutí. 

 

Vydatnost:  

1 litr výrobku postačuje k ošetření cca 
10 - 15 m2 při aplikaci v jedné vrstvě. 
Vydatnost závisí do značné míry na 
charakteristice dřeva. Uvedené 
hodnoty se vztahují na hladké 
hoblované/broušené dřevěné povrchy, 
u ostatních povrchů se může vydatnost 
odlišovat. 

 

Čištění pracovního nářadí:  

Pracovní nářadí vyčistěte ihned po 
použití pomocí vody a mýdla. 

 

Upozornění:  

Mořidlo reaguje s taninem, obsaženým 
v dubovém dřevu. Z tohoto důvodu 
závisí výsledný odstín na obsahu 
taninu ve dřevě a u dřeva z různých 



 

 

stromů může docházet k rozdílným 
reakcím. I po zaschnutí nátěru reakce 
stále probíhá, takže vzhled ošetřené 
plochy se ještě může měnit. Následné 
lokální opravy s cílem dosáhnout 
jednotného vzhledu jsou proto velmi 
obtížné. Nerovnoměrné rozetření 
Osmo Reaktivního mořidla nebo 
přetírání již ošetřených míst způsobuje 
významné vzhledové vady. Použití 
mořidla na velkých plochách (např. 
parketové podlahy) by měli provádět 
pouze zkušení pracovníci, nejlépe ve 
dvojicích. 

 

Bezpečnostní pokyny: 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Zabraňte styku s očima, kůži nebo 
oděvem. Je-li nutná lékařská pomoc, 
mějte po ruce obal nebo štítek 
výrobku.  

Bezpečnostní list je k dispozici na 
vyžádání. 

 

Odstraňování:  

Zbytky výrobku a znečištěné obaly 
odstraňujte v souladu s požadavky 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
místními předpisy – odpad zařazujte 
pod katalogové číslo 08 01 12 
(Odpadní barvy a laky neuvedené pod 
číslem 08 01 11) a odevzdejte ve 
sběrnách nebezpečných a ostatních 
odpadů nebo odstraňujte 
prostřednictvím oprávněných osob, 
spotřebitelé mohou výrobek odevzdat 
ve sběrných dvorech. Recyklujte pouze 
pečlivě vyprázdněné a vyčištěné obaly. 

 

 

Barevné odstíny:  

6656 šedý efekt light 

6657 šedý efekt medium 

6658 šedý efekt intenziv 

 

Velikosti balení:   

1 l 

 

 

Výše uvedené informace se zakládají 
na našich nejlepších znalostech, 
nepředstavují však jakékoliv záruky. 

 

Naše technické poradenství je Vám 
kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete 
na našich www.osmo.cz 

 

Technický list sestavil na základě 
podkladů od výrobce OSMO HOLZ 
und COLOR GmbH importér pro ČR a 
SR :   
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