
VLASTNOSTI

•	 Preventivní a ochranná péče o dřevo
•	 Vynikající penetrační vlastnosti
•	 Ochrana proti hnilobě, dřevokaznému hmyzu, zamodrání  

a houbám
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Bezbarvý impregnační nátěr na dřevo na vodní bázi, určen 
do exteriérů. Na preventivní ošetření zdravého a masivního 
dřeva, konzervační ošetření nakaženého nebo napadeného 
dřeva. Produkt je účinný proti hnilobě, dřevokazům, zamod-
rání i proti hmyzu, jako např. z čeledi tesaříkovitých,  červo-
točům, kůrovcům a termitům. Je přetíratelný syntetickými  
i vodou ředitelnými lazurami, laky, mořidly i krycími barvami. 
Vhodný pro ošetření stavebních a konstrukčních dřevěných 
částí v exteriéru, ale i např. oken, zábradlí, obložení, dřevě-
ných fasád apod.  

POUŽITÍ

Výrobek je připraven k okamžitému použití, před použi-
tím pouze dobře promíchejte. Neředí se! Aplikujte štětcem 
nebo stříkáním.  Pro preventivní ošetření aplikujte 1 vrstvu,  
pro konzervaci povrchu 2 – 3 vrstvy. Nepoužívejte při teplo-
tách pod +5°C a relativní vlhkosti vzduchu nad 80%. 
Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací vodou  
a mýdlem.  
Nářadí	pro	aplikaci: štětec, stříkání

APLIKACE	A	DOPORUČENÉ	PRACOVNÍ	PROSTŘEDKY

Způsobuje	vážné	podráždění	očí.	Může	vyvolat	alergic-
kou	kožní	reakci.	Vysoce	toxický	pro	vodní	organismy,	
s	 dlouhodobými	 účinky.	 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek vý-
robku. Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brý-
le nebo obličejový štít. Zamezte vdechování par. PŘI ZASAŽENÍ 
OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kon-
taktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah a obal v souladu 
se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními 
nařízeními. 
Obsahuje 2,5 g/kg účinné insekticidní látky permethrin (ISO); 
2,5 g/kg účinné fungicidní látky 3-jod-2-propinyl N-butylkarba-
mát a 7,5 g/kg účinné fungicidní látky propiconazole (ISO).
Nebezpečné	 složky: Ethoxylované mastné alkoholy, C6-
12 (CAS: 68439-45-2); propiconazole (ISO)(CAS: 60207-90-
1); 3-jod-2-propinyl N-butylkarbamát (CAS: 55406-53-6);  
permethrin (ISO) (CAS: 52645-53-1); 1,2-benzoisothiazol-
-3(2H)-on+ (CAS: 2634-33-5); 2-methyl-2,3-dihydrogenisothia-
zol-3-on (CAS: 2682-20-4).

„Používejte	 biocidní	 přípravky	 bezpečně.	 Před	 použi-
tím	si	vždy	přečtěte	údaje	na	obalu	a	připojené	infor-
mace	o	přípravku“.

ADR – UN 3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 
KAPALNÁ, J.N. (propiconazole (ISO)), Třída nebezpečnosti 9, 
Obalová skupina III. 

BEZPEČNOST	PŘI	PRÁCI	A	EKOLOGIE
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TECHNICKÝ	LIST

Obsah	VOC:	A/e, maximální prahová hodnota obsahu VOC 
je 30 g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 9 g/l VOC  
ve stavu připraveném k použití. Hustota produktu: 1,0 g/cm³.
Zbytky	výrobku:	N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahu-
jící organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Obaly 
čisté: O 15 01 06 Směsné obaly, Likvidujte odpad dle místních 
předpisů. 

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, zbavený prachu, 
nečistot, zamodrání a plísní. Vrstvy starých nepřilnavých 
nátěrů odstraňte nebo zbruste jemným brusným papírem 
nebo vhodným odstraňovačem nátěrů (z řady BONDEX). 
Vlhkost dřeva max. 20%. Zdravé a masivní dřevo - v případě 
předchozího nátěru odstraňte dekorační vrstvy až na holé  
dřevo brusným papírem, hoblováním nebo použitím vhodné-
ho odstraňovače nátěru. Dřevo napadené hmyzem - odstraň-
te piliny a jiné nečistoty vytvořené hmyzem. Dřevo napadené 
houbami - důkladně odstraňte houby. Uzavřené stavby, jako 
např. schodiště, vyžadují zvláštní pozornost. Je potřebné  
je otevřít nebo demontovat tak, aby byl přístupný po-
vrch pod výstupky schodů. Parketové podlahy je potřebné  
důkladně očistit mezi jednotlivými deskami. Celý povrch určený  
k impregnaci vyčistit a osušit. V případě napadených  
dřevěných dílců je třeba nejprve provést ošetření vstřikováním.  
U napadeného dřeva se doporučuje do otvorů aplikovat  
20 ml ochranného prostředku na dřevo. U exotických druhů 
dřeva se doporučuje provést zkoušku na menší ploše.

PŘÍPRAVA	PODKLADU

VAROVÁNÍ
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INFORMACE	O	PRODUKTU

Balení	(L):
Barevné	odstíny:
Doba	spotřeby:

0,75; 2,5; 5                                
bezbarvý
2 roky

TECHNICKÉ	ÚDAJE

•	 Hustota	produktu:
•	 Vydatnost:

1,0 g/cm3

5 - 10 m²/l v jedné vrstvě   
(cca 200 ml/ m²)

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestave-
ny na základě laboratorních poznatků a našich odborných 
zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány  
co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.
Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho ne-
vhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto 
doporučujeme uživateli odborně  a řemeslně správně naše 
materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhod-
né k předpokládanému použití za daných podmínek v objektu.
Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho noveli-
zace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn 
a doplňků.

Datum poslední revize 01/2017

OSTATNÍ	INFORMACE
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Při	teplotě	+	20°C	a	standardní	vlhkosti	65%
Suchý na dotek:  po  1 hodině
Přetíratelný: po 24 hodinách
Nechráněné osoby a zvířata se musí držet mimo dosah ošet-
řených ploch po dobu 48 hodin nebo do zaschnutí.
Nižší teplota, vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou pro-
dloužit dobu schnutí.

DOBA	SCHNUTÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal 
důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé polo-
ze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek	si	uchová-
vá	při	předepsaném	způsobu	skladování	v	uzavřeném	
obalu	 užitné	 vlastnosti	 min.	 2	 roky	 od	 data	 výroby	
uvedeném	na	obalu.	Nesmí	zmrznout.

SKLADOVÁNÍ


