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Pre reštaurátorov 
 
 
Holzpaste - je vodou riediteľný tmel na drevo, ktorý neškodí životnému prostrediu, používa sa na vytmelenie dier, medzier, trhlín  
a priehlbín v dreve alebo dyhe. Nezapácha, pretože neobsahuje rozpúšťadlá. Dodáva sa ako pasta na priame použitie v 17 odtieňoch, 
neprepadá sa, nepraská, možno dobre brúsiť, spracovávať aj lakovať. K dispozícii je tiež verzia na nitrobáze v 13 odtieňoch. 
Upozornenie: Ak drevinu moríte, prispôsobte odtieň tmelu k odtieňu moridla. 
 
Mischlack für Holzpaste - je hustý nitrolak určený na miešanie s dreveným prachom a pilinami. Slúži na vyrobenie tmelu v presnom 
odtieni použitého dreva. Praktický najmä na podlahy. 
 
Retušovacie tužky - tužky plnené transparentným farebným lakom v 11 odtieňoch dreva, čiernej a bielej. Používajú sa pri rôznych 
opravných prácach na malých lakovaných plochách. Týmto spôsobom je možné opraviť malé poškodenia spôsobené prepravou 
výrobku, poškodenia prebrúsených miest alebo dokreslenie farebných nedostatkov dreva. 
 
Šelakové tyčinky - slúžia na opravenie poškodených miest pracovných plôch napr. stolov. Spracúvajú sa za tepla napr. pájkovačkou, 
plynovým nožom. K dispozícii je 10 odtieňov, ktoré sú medzi sebou navzájom miešateľné. 
 
Šelak 
Odtiene: biely bez vosku, citrónový svetlý bez vosku, citrónový tmavý bez vosku, rubínový bez vosku, indický citrón tmavý bez vosku, 
indický pomaranč s voskom, indický citrón s voskom. 
 
Bimsmehl 
mletá pemza jemná. 
 
Polieröl 
leštiaci olej, používa sa na leštené plochy.  Niekoľko kvapiek polírovacieho oleja na leštiacom tampóne podporí ľahšie kĺzanie pri 
leštení. 
 
Entharzer 499 
odstraňovač živice. Živica na povrchu dreviny spôsobuje nerovnomerné prijatie moridla alebo lazúry a vznik škvŕn. Odstraňovač sa 
nanesie sýto na povrch dreva, nechá sa pôsobiť, naviaže na seba živicu. Odstraňovač so živicou sa odstráni mosadznou alebo medenou 
kefou alebo špachtľou. 
 
Bleichmittel 
bielidlo na bielenie dreva na báze peroxidu vodíka. Tiež na odstránenie vodných moridiel z povrchu dreva. Pozor žieravina! Používajte 
ochranné okuliare a gumenné rukavice! Bezprostredne pred použitím zmiešajte mimo skladovaciu nádobu s 5 - 8% koncentrovanej 
čpavkovej vody (Ammoniaklösung 25%). Nekovovým nylonovým alebo perlonovým štetcom naneste sýto 1-2x na bielenú plochu. Po 
niekoľkohodinovom pôsobení opláchnite vlažnou vodou. U polyuretánových DD lakov nebezpečenstvo sfarbenia bielenej plochy 
oranžovými škvrnami. 
 
Abbeizer 
odstraňovač starých náterov z povrchu dreva, betónu, kameňa a kovu. Tiež na zmäkčenie stvrdnutých štetcov. Neobsahuje chlórové 
uhľovodíky. Nanáša sa štetcom alebo špachtľou v hrubej vrstve (2-3 mm), nechá sa pôsobiť (cez noc), narušený náter sa odstráni 
špachtľou, z profilov mosadznou kefou. 
 
Waschlösung A 
omývací roztok, čistý acetón, vyčistí pracovné náradie a striekacie pištole od zvyškov všetkých lakov po vypláchnutí riedidlom (u 
riedidlových lakov) alebo vodou (u vodou riediteľných lakov). Pridaním asi 8% do vodných moridiel vznikne striekacie rozpúšťadlové 
moridlo. 
 
Kalkpaste 
pigmentová pasta biela, na prefarbenie pórov napr. duba alebo jaseňa, pre efekt vápenný dub. 
Do pórov sa vtiera medzi základným a vrchným lakovaním. 
 
 
Abfärbetinktur 
dofarbovacie tinktúry primiešávané do bezfarebných lakov v koncentrácii asi 5%  za účelom získania transparentne farebného laku  
na striekanie. Vyrába sa v 14 odtieňoch, nevhodné do vodou riediteľných lakov. 

mailto:clou@clou.sk
http://www.clou.sk/


 

 
...všetko, po čom drevo túži 

 

 

 Výrobca: Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG ・Otto-Scheugenpfl ug-Str. 2 ・ D-63073 Offenbach/M 

 

Zastúpenie v SR: CLOU SLOVAKIA s.r.o., Levočská 4, 080 01 Prešov, T: 051-7718287, clou@clou.sk, www.clou.sk  

 
 
Grauentferner slúži na odstránenie škvŕn a šedých závojov spôsobených vodou, vlhkosťou, nápojovými alkoholmi a pod. na povrchoch 
lakovaných nitrolakmi. Až do úplného zaschnutia nemožno zasahovať do opravovanej plochy. Po krátkej dobe pôsobenia sivé škvrny 
zmiznú.  
 
Fernol - opravný a ošetrovací prípravok  na svetlý alebo tmavý lakovaný nábytok. Vypĺňa poškrabaný lak, odstraňuje škvrny od vody  
a nápojových alkoholov. Na tmavom povrchu vyrovnáva nerovnomernosť odtieňa vzniknutú napr. vplyvom priameho slnečného 
žiarenia. Nevhodný na svetlý dub s otvorenými pórmi. 
 
Teaköl – teakový olej na ošetrenie predmetov z exotických mastných drevín a na vyzdvihnutie prirodzenej krásy dreva. 
 
Lederbalsam - balzam na kožu. Používa sa na ošetrovanie kožených častí nábytku. 
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