
 

 

 

 

 

Lihové mořidlo CHEMOXYL 

 

Standardní roztok organických barviv v technickém etylalkoholu.  

Vhodné pro veškerá interiérová použití na dřevo (nábytek, obklad, 

dřev. doplňky).  Po zaschnutí není třeba přebrušovat.  Pro překrytí 

se hodí všechny druhy laků. Zachovává strukturu dřeva a odstín se 

sčítá se zabarvením dřeva. Orientační spotřeba: 1 litr cca na 12 m2. 

Závisí na druhu dřeva a síle nátěru. 

 

Běžná výroba ve 37 odstínech, baleno po 0,5 litru v opakovaně 

použitelných polyethylenových lahvích.   

 

Po dohodě dodáváme v kanystrech po 5, 10, 30 litrech, případně do 

vlastních nádob. 

 

Mořidla vyrábíme i na zakázku: 

1)  prášková směs pro žádaný odstín 

2) koncentrované roztoky (vhodné na syté barevné odstíny 

dřeva, ale také na barvení např. kůží, moduritu, vajec, aj. )  

3) téměř libovolný barevný odstín po dodání požadovaného 

vzoru, několika odřezků používaného dřeva a informace o 

používaném laku. 
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Vodové mořidlo CHEMOXYL 

 

Standardní roztok organických barviv ve vodě.  Vhodné pro 

veškerá interiérová použití na dřevo (nábytek, obklad, dřev. 

doplňky).  Zvedá ze dřeva vlákno. Po zaschnutí a před nanášením 

laku je třeba výrobek přebrousit.  Pro překrytí se hodí všechny 

druhy laků. Zachovává strukturu dřeva a odstín se sčítá se 

zabarvením dřeva. Orientační spotřeba: 1 litr na cca 12m2. Závisí 

na druhu dřeva a síle nátěru. 

 

Běžná výroba ve 37 odstínech, baleno po 0,5 litru v opakovaně 

použitelných polyethylenových lahvích.   

 

Po dohodě dodáváme v kanystrech po 5, 10, 30 litrech, případně do 

vlastních nádob. 

 

Mořidla vyrábíme i na zakázku: 

1)  prášková směs pro žádaný odstín 

2) koncentrované roztoky  

3) téměř libovolný barevný odstín po dodání požadovaného 

vzoru, několika odřezků používaného dřeva a informace o 

používaném laku. 
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Rustikální mořidlo CHEMOXYL 

Suspenze organických a anorganických pigmentů v nejedovatých 

rozpouštědlech. Mořidlo zachovává strukturu dřeva, ale je částečně 

krycí. Je možno dosáhnout pestrých, jasných a pastelových  

odstínů, včetně bílé.  Vhodné pro veškerá interiérová použití na 

dřevo (nábytek, obklad, dřev. doplňky).  Použití je možné i 

v exteriéru za předpokladu pokrytí povětrnosti odolným lakem. 

Orientační spotřeba: 1 litr na cca 10m2. Závisí na druhu dřeva a 

síle nátěru.  

Běžná výroba ve 21 odstínech, baleno po 0,5 litru v opakovaně 

použitelných polyethylenových lahvích.   

Po dohodě dodáváme v kanystrech po 5, 10, 30 litrech, případně do 

vlastních nádob. 

 

Mořidla vyrábíme i na zakázku: 

1) koncentrované roztoky ve 48 pestrých, jasných a 

pastelových odstínech 

2) téměř libovolný barevný odstín po dodání požadovaného 

vzoru, několika odřezků používaného dřeva a informace o 

používaném laku. 
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Lazurovací rustikální lak CHEMOXYL 

 

Suspenze organických a anorganických pigmentů ve vodou 

ředitelné disperzi akrylátové pryskyřice. Lak zachovává strukturu 

dřeva, ale je částečně krycí. Slučuje v sobě barvení a lakování 

dřeva v jedné operaci.  Je možno dosáhnout pestrých, jasných a 

pastelových  odstínů.  Vhodný pro veškerá interiérová použití na 

dřevo (nábytek, obklad, dřev. doplňky).  Orientační spotřeba: 1 litr 

na cca 10m2. Závisí na druhu dřeva síle nátěru. 

 

Běžná výroba ve 21 odstínech, baleno po 0,5 litru v opakovaně 

použitelných polyethylenových lahvích. 

   

Po dohodě dodáváme v kanystrech po 5, 10, 30 litrech, případně do 

vlastních nádob. 

 

Lazurovací rustikální laky vyrábíme i na zakázku: 

1) téměř libovolný barevný odstín po dodání požadovaného 

vzoru, několika odřezků používaného dřeva . 
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Lazurovací lak CHEMOXYL 

 

Roztok organických barviv ve vodou ředitelné disperzi akrylátové 

pryskyřice. Lak zachovává strukturu dřeva. Slučuje v sobě barvení 

a lakování dřeva v jedné operaci.  Je možno dosáhnout pestrých, 

jasných a pastelových  odstínů.  Vhodný pro veškerá interiérová 

použití na dřevo (nábytek, obklad, dřev. doplňky).  Pro překrytí 

vyrábíme také bezbarvý lazurovací lak.  

 

Běžná výroba ve 25 odstínech, baleno po 0,5 litru v opakovaně 

použitelných polyethylenových lahvích.   

 

 

Po dohodě dodáváme v kanystrech po 5, 10, 30 litrech, případně do 

vlastních nádob. 

 

 

Lazurovací laky vyrábíme i na zakázku: 

1) téměř libovolný barevný odstín po dodání požadovaného 

vzoru, několika odřezků používaného dřeva. 
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Koncentráty pro transparentní probarvení nitrolaků 

CHEMOXYL 

 

Koncentrovaný roztok organických barviv v nejedovatém 

organickém rozpouštědle na bázi glykoetheru. Používá se 

k transparentnímu probarvení nitrolaků pro dekoraci předmětů 

v interiérech.  Obvyklé mísení s nitrolakem je 1:10.   

 

Běžná výroba v 11 odstínech.  Na objednávku dle vzoru 

namícháme jakýkoliv odstín. 
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