Úprava, barvení a údržba dřeva s přípravky Birchwood Casey
verze 2/2012
Obsahuje: Selenium Dioxid
R-věty:
R23/25: Toxický při vdechování a při požití
R33: Nebezpečí kumulativních účinků
S-věty:
S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
S20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S28: Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody

Povrchová úprava dřevěných ploch – dřevěných pažeb zbraní
PŘÍPRAVA DŘEVA:
Osmirkování je kritickým krokem při každé povrchové úpravě dřeva. Může to být velmi nudné a jednotvárné. Někdy je
jednoduché říci si, „už je to dostatečně dobré“ abychom se dostali o krok dál k dalšímu, mnohem atraktivnějšímu kroku.
Odolejte k pokušení ošidit tuto práci nebo oříznout zakončení ploch, protože i zakončení zdůrazní škrábance
a jiné nedokonalosti na dřevě.
Nové dřevo:
1.

2.
3.

Finální opracování nové pažby začíná osmirkováním středně hrubým papírem. Zrno smirkového papíru na dřevo 120
bývá obvykle dostatečné, aby se odstranil nevhodný materiál rychle, ale aby zároveň nebylo smirkování příliš agresivní.
Vždy sledujte staré pořekadlo „NEJÍT PROTI SRSTI – jít se srstí“ kdykoli používáte abraziva – brusné materiály.
Přejděte na 180, 280 a konečně nějakým extra jemným DRÁTKEM, aby zmizely ty nejnepatrnější škrábance.
Pokud máte opravdu pevně zrnité dřevo s minimálně malými póry, setřete vše dolů utěrkou a jste připraveni pro
moření/barvení nebo aplikaci TRU-OIL® Gun Stock Finish. Pokud utíráte navlhčenou utěrkou ve vodě, musíte nechat
dřevo dobře vyschnout.

Staré dřevo:
1.
2.

3.

4.

Nejdříve odstraňte to, co zůstalo z původního povrchu nějakým vhodným odstraňovačem starých nátěrů ze dřeva
(dostupné v každém železářství) Tam postupujte podle návodu výrobce.
Pokud je pažba relativně bez škrábanců, použijte smirkový papír se zrnitostí 120,180 a nakonec 280 a vyleštěte s extra
jemnou ocelovou vlnou – houbičkou s ocelovými vlákny. Otřete hadříkem a přejděte přímo k moření nebo aplikaci
s přípravkem TRU-OIL® Gun Stock Finish.
Pokud se potýkáte s nějakými škrábanci nebo promáčklinami, důlky, obrušujte je smirkovým papírem, dokud nebude
plocha hladká. Lehké škrábance budou odstraněny papírem se 280 zrnitostí, pokud jsou ale ŠKRÁBANCE hlubší, bude to
chtít hrubší papír. Poměrně jednoduchá rovnice pro každého kutila.
Když jsou škrábance a nerovnosti odstraněny, použijte nějakou jemnou brusnou houbičku, která při jemném
„dobrušování“ nedovolí nechtěné rýpnutí do materiálu, což se při používání smirkových papírů může stát.
TIP - Vyzbrojte se dobrou zásobou smirkového papíru různé zrnitosti a jiných vhodných brusných pomůcek.
Pro zručné lidi není nutné přípravu dřeva více vysvětlovat. Doporučení pro ostatní je dobrušovat materiál nejlépe
jemnými krouživými pohyby. Co nedobrousíte, nebo co přehlédnete, bude viditelné po poslední barevné úpravě.
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MOŘENÍ DŘEVA:
Pokud je i po broušení světlé dřevo vizuálně potřísněné, či flekaté, vyřeší to přípravek Walnut Stain je barvivo na
vodní bázi, které vytvoří čistou, bohatě oříškovou barvu bez zakalených míst nebo šmouh, které tímto překryje.
1. Abyste si vyzkoušeli, zda mořit nebo ne, vyzkoušejte na části dřeva, které zvlhčíte předem vodou nebo
alkoholem. To slouží k tomu, abyste si zjistili a ověřili, jakou barvu dřeva můžete očekávat po aplikaci
TRU-OIL® Gun Stock Finish.
2. Walnut Stain je koncentrovaný roztok; intenzita barvy je jednoduše kontrolována přidáním vody. Rozřeďte
vodou před použitím, abyste dosáhly světlejší barvy nebo naopak nechte bez ředění pro tmavší barvu.
Nejlepší je otestovat intenzitu barvy na kousku dřeva.
3. Naneste Walnut Stain čistým, nežmolkovatým hadříkem nebo kartáčkem. Pokud je tmavší než si přejete,
houbičkou s čistou vodou odstraňte. Pokud je světlejší, přidejte více mořidla.
5. Nechte Walnut Stain uschnout přes noc před nanesením přípravku TRU-OIL® Gun Stock Finish.

VYPLŇOVÁNÍ DŘEVA:
Tato technologie zaplňuje póry dřeva a vaše pažba tím získává krásu a zároveň i ochranu.
1. Nejdříve aplikujte TRU-OIL® Gun Stock Finish na celou pažbu a nechte ho vsáknout. Dřevo netřete –
neroztírejte jako štětcem s tlakem, jen nechte dřevo barvivo absorbovat. Když pažba nasákne vše, co může
absorbovat, otřete pryč zbytky barviva a nechte pažbu oschnout alespoň 24 hodin.
2. Poté roztírejte TRU-OIL® Gun Stock Finish zhruba po plochách 10x10cm a plochu hned dobrušte jemnějším
a namočeným, nebo suchým smirkovým papírem - zhruba 180 zrno. Toto mokré broušení vytvoří jemnou
„kaši“ ze dřevo-prachu a mořidla, což je potřebná směs pro vyplnění všech povrchových pórů. Pokud je
výsledek nepěkný, jaksi s nádechem ošuntělosti, jednoduše přidejte trochu více TRU-OIL® Gun Stock Finish.
3. Pokračujte mokrým broušením po 10x10cm sekcích, dokud celá pažba není pokryta „blátíčkem“. Pracujte
v malých kruzích vašimi prsty, abyste to dostali co nejvíce do zrnitosti dřeva.
4. Otřete přebývající „blátíčko“ papírovým ručníkem napříč „létům“ - to vám zaručí, že budou léta dobře
vyplněna a nevytřete z nich pečlivě vetřenou kašovitou výplň.
5. Nechte pažbu zaschnout po přibližně 24 hodin. Potom zopakujte proces pokud je nutné, k zaplnění
zbývajících otevřených pórů. (krok 1-4.) a opět vše dobře otřete. Vaše pažba je teď naprosto vyplněna,
ochráněna a připravena pro finální potažení.
Aby zůstalo vše čerstvé, odlévejte si na každou vrstvu část TRU-OIL® Gun Stock Finish aby nedocházelo k nechtěnému
smíchání roztoku v balení s nánosy, které máte na pracovní houbičce, se kterou přenášíte barvu na pažbu. Originální
nádobku vždy pečlivě uzavřete. Ideální je si vytvořit v záslepce originálního balení malou dírku hrotem tužky, ta pro
odlévání barvy stačí.

Přechod mezi přírodní obroušenou plochou a plochou,
kde byl aplikován Walnut Stain .
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TRU-OIL®aplikace:
TRU-OIL® Gun Stock Finish je volbou profesionálů pro jednoduchou konečnou úpravu s vysokou kvalitou více než 30let.

1. Nejdříve nalijte malé množství TRU-OIL® Gun Stock Finish do malé nádobky a propíchněte jen uzávěr lahvičky.
To vám pomůže ochránit obsah od vylití. Skladujte lahvičku uzávěrem dolů. (vzhůru nohama).
2. PRVNÍ NÁTĚR:
Namočte prst do kelímku a ručně aplikujte TRU-OIL v hladkých „klouzavých“ vrstvách. Zjistíte, že tento první
nátěr bude rychle absorbován – důkaz o tom jak hluboko do dřeva se dostane TRU-OIL® Gun Stock Finish.
Buďte opatrní, abyste tuto první vrstvu nepřehnali (nenanášet mnoho barvy na jedno místo) ihned v první
aplikaci, protože to pak může způsobit nechtěné efekty a odchylky. Nabarvěte tímto způsobem celou pažbu.
3. Nyní pověšte pažbu a nechte několik hodin zasychat -někteří profesionálové doporučují až 24 hodin.
4. Jakmile je pažba suchá, zkontrolujte, zda na ní nejsou šmouhy, pruhy nebo nerovné tečky kontrastující
s podkladem. Pokud ano, vezměte si velmi jemný pískový papír o zrnitosti 400, nebo ocelovou vlnu.
5. Odstraňte ze dřeva pomocí utěrky a začněte s dalším nátěrem.
6. DALŠÍ NÁTĚRY:
Opět vašimi prsty rozetřete TRU-OIL® Gun Stock Finish dlouhými, hladkými, rovnými a podélnými tahy.
Okamžitě uvidíte lesk a hloubku, kterou je TRU-OIL® Gun Stock Finish legendární. Drsný povrch mezi nátěry
vyhlazujte použitím jemné ocelové vlny nebo velmi jemným pískovým papírem o zrnitosti 400. Počet
potřebných nátěrů bude velmi záležet na hrubosti (pevnosti zrn) vaší pažby.
7. FINÁLNÍ NÁTĚR:
Velmi opatrně a šetrně aplikujte poslední vrchní nátěr; roztírejte olej tak, aby nevznikaly žádné pruhy.
Tento nátěr doschne v bohatě lesklý povrch, který bude navždy zdrojem vaší hrdosti. Je to také velmi odolný
– tvrdý povrch, který je u pažeb nutný.
Pro umytí rukou a utěrek po práci, fungují velice dobře jakékoliv
oleje a mycí roztoky, které obsahují minerály.

Satin Finish Stock Sheen & Conditioner
- přípravek pro udržení SATÉNOVÉHO LESKU PAŽBY
Tento krok je pro všechny, kteří vyznávají a preferují tradiční,
ručně vtíranou saténovou úprav POVRCHU.
8. Jednoduše vyleštěte pažbu s touto leštící směsí , ale ne dříve, než 48 -78 hodin po aplikaci posledního nátěru
TRU-OIL® Gun Stock Finish. Leštidlo efektivně odstraňuje nedokonalosti z jakéhokoli povrchu a nechává vaši
pažbu saténově lesklou. Můžete také ukončit práci s dalším BIRCHWOOD CASEY přípravkem Gun Stock Wax
- speciálním voskem pro další ochranu povrchů dřevěných pažeb.
Pažby, na které byly použity BIRCHWOOD CASEY produkty
jsou krásné a profesionální. Nejlepší na tom je, že jsou
neuvěřitelně odolné.
Přípravky BIRCHWOOD CASEY lze zakoupí i v celých setech v kombinaci
leštěnkami, případně i s přípravky na barvení kovů, lze tak výhodně pořídit
více přípravků pro celkovou renovaci zbraně.

Dovozce: allianCZe – KFK spol. s r.o., Na vyhlídce 427, 25245, Praha Západ, tel: +420 223003698
Výroba:
Birchwood Lab, Inc., 7900 Fuller Road, MN 55344, USA, www.birchwoodcasey.com
Záruka na výrobky: skladování od nákupu max. 2 roky, po otevření skladovat dnem nahoru
a spotřebovat do 3 měsíců. Dovozce ani výrobce nezodpovídají za škody, způsobené nesprávným
používáním produktů

BIRCHWOOD CASEY.
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