
Výhody:
• vodou ředitelný systém
• rychleschnoucí, bez zápachu
• snadná brousitelnost
• vysoká odolnost na oděr
• široká škála odstínů dle vzorkovnice RAL a NCS

y
dou ředitelný systtééém

ýhhody:

VÝSLEDEK:

UKÁZKA KOMBINACE ODSTÍNŮ:

1a

2a

3a

1b

2b

3b

1. nátěr odstín bílá * 1. nátěr odstín hnědá *

1. nátěr odstín bílá * 1. nátěr odstín šedá khaki *

1. nátěr odstín bílá * 1. nátěr odstín modrá *

* - odstín dle výběru RAL nebo NCS
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1. vrstva 
1x SOKRATES® Primer BRISK.
Pro první, základní vrstvu doporučujeme použít tmavší odstín, který po pře-
broušení vrchního, světlejšího nátěru, vytváří výraznější kresbu.

1.

2.

3. broušení 
Po zaschnutí druhé vrstvy provedeme přebroušení povrchu houbičkou o zr-
nitosti č. 80 – 100. NE smirkovým papírem (hrozí nerovnoměrné odbroušení
a barevné nepřirozené skvrny). Brousíme vždy ve směru dřeva. NE krouživým 
pohybem. Podle stupně probroušení vrchního nátěru docílíme výraznosti
a barevnosti patiny.

3.

4. konečná úprava povrchu
1x-2x lak, olej nebo vosk. Podle používání výrobku zvolíme povrchovou úpravu.
Dekorativní předměty a podobně můžeme ošetřit např. lakem SOKRATES®
MOVIpur® brilant, Tekutým včelím voskem nebo Tvrdým olejem s voskem na
dřevo (vosky a oleje před zaschnutím vždy dokonale rozleštíme).

4.

Podklad: 
Pro patinování jsou vhodná pouze dřeva se snadnou brousitelností a s výraz-
nou kresbou, jako jsou smrk, borovice, modřín a podobně. Méně vhodný je dub 
(patina bude nevýrazná, neúplná a málo líbivá). Zcela nevhodná je dřevěná
překližka, která patinu nevytvoří.

Příprava podkladu:
Podklad musí být hladce vybroušen brusným papírem č. 100 – 120. U starých 
nátěrů nemusí být zcela odstraněn starý nátěr, ale po přebroušení musí být 
podklad rovný, bez nerovností po předchozím nátěru. Ty jinak vytvoří falešnou, 
nelíbivou kresbu.

Způsob aplikace:
Štětec nebo stříkání.

Příklady použití:
Dveře, poličky, rámečky obrazů, 
komody, starý nábytek, trámy, 
podlahová prkna a podobně.

2. vrstva
1x SOKRATES® Primer BRISK.
Po zaschnutí 1. vrstvy, tj. cca do 4 hodin, aplikujeme 2. vrstvu Primeru BRISK. 
RADA: Nepoužívejte čistě bílou barvu, která vytváří nepřirozený vzhled patiny. 
Doporučujeme odstín RAL 9001  apod.
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Poznámka:
Nerovnosti povrchu dřeva způsobené rotačními nástroji např. hoblovkou nebo 
nevyváženou kalibrační bruskou uvidíte až při broušení vrchní vrstvy jako příčné
pruhy. Při nejistotě proto doporučujeme povrch přebrousit vibrační bruskou.
TIP: k docílení patiny můžete použít i 3 vrstvy různých odstínů SOKRATES® Primer 
BRISK. Tím docílíte na některých nerovnostech zvýraznění dalšího odstínu.

říkání.

y p
 rám
náb
na a

ání.

použití:
mečky obrazů, 
bytek, trámy, 
a podobně.


