
Kö 210 – Color-Stift
Moriaca fixka

Používa sa k oprave všetkých drevených povrchov k lazurovaciemu, alebo moriacemu
prifarbeniu poškodeného miesta. Hlavné využitie pri oprave ľahkých priečnych, alebo
pozdĺžnych škrabnutí, zasahujúcich do dýhy alebo masívu, na ktorých došlo v dôsledku
škrabnutia, alebo prebrúsenia otvorenie pôvodného svetlého podkladu moreného dreva.
Je to rýchlo schnúci prípravok odolný voči vode. Je vyrobený na liehovej báze. Možnosť
použiť aj na plast. Prostriedok nevysychá, pokiaľ je hneď po použití uzavretý originálnym
uzáverom. Opravené miesta sa doporučujú prestriekať opravným lakom.    

Pracovný postup:

1. Miesto určené k oprave jemne prebrúsime 
brúsnou vatou Kö 413, aby sme povrch odmastili 
a zdrsnili, čím sa zvýši jeho schopnosť prijímať 
retušovacie moridlo. Farbenie jemných 
škrabancov a oderov retušujeme jemnými ťahmi, 
alebo bodkami. Nemaľovať!
Po použití vrchnák ihneď nasadiť a silno uzavrieť.

2. Pri nanesení väčšieho množstva tinktúry, alebo
pri použití príliš tmavého odtieňu pôsobí 
opravovaná ryha tmavo. Povrch necháme vysušiť
a potom jemne prebrúsime brúsnou vatou, pokiaľ
nedocielime požadovaného zosvetlenia odtieňu.

3. Pri hlbokých ryhách a škrabancoch opravované
miesto najskôr očistíme od uvoľnených častí. 
Okraje jemne zatlačíme. Hlbokú ryhu môžeme
vyplniť super mäkkým voskom Kö 130. 



4. Na farbenie hlbokých škrabancov a rýh si 
natiahneme cez ukazovák handričku, 
odšróbujeme predný diel fixky a namočíme si 
tinktúrou handričku. Svetlé miesta na povrchu 
vybodkujeme. Upozornenie: Moridlo nanášame 
postupne a vždy ho necháme zaschnúť, pretože 
farba sa vpije do dreva a miesto stmavne. 
Ak okraje ryhy nasali priveľa farby, zoškriabeme
tmavé okraje dlátom a znovu zafarbíme 
svetlejším odtieňom.

5. Opravené miesta prestrekneme opravným 
lakom Kö 342-347 (zvolíme príslušný stupeň
lesku). Lak aplikujeme zo vzdialenosti cca. 30-
40cm poprašovaním. Lak bude opravované 
miesto chrániť pred prachom vlhkom 
a nečistotami.

6. Fixku dopĺňame pomocou pipety. Prednú časť 
fixky odšróbujeme a naplníme max. dvomi 
polovicami tinktúry pipety. Tinktúra musí byť 
kompletne nasatá filcom. Zvyšnú tinktúru 
vylejeme ešte pred uzavretím fixky. Nakoniec 
namočíme hrot do tinktúry a uzavrieme.


