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Výdatnosť na 1 vrstvu  50-150 ml/m2, v závislosti na type dreva a spôsobu nanášania  

Doba schnutia je 1 hodina. Doba schnutia sa predlžuje v prípade poklesu teploty a zvyšovaní relatívnej vlhkosti vzduchu. 

Balenie 0,75 
l 

 
       Špecifikácia 

Hĺbkovo penetruje drevo. 
Poskytuje spoľahlivú ochranu proti 
vplyvom počasia a pohlcovaniu vlhkosti, 
chráni drevo pred plesňou , škodcami, 
hubami a hnilobou. 

Vytvára vrstvu,ktorá zvýrazňuje  štruktúru 
dreva a jeho prirodzenú krásu. 

Farby produktu sú trvácne. 
 
 
 
 
 
 
 

  Oblasť nanášania 
Používa sa ako ochranný a dekoračný náter obrúsených a neobrúsených drevených povrchov a dreva (fasády 
budov, časti plotov, letných domčekov, balkónov , panelov, trámov, dverí, okenných rámov, nábytku, atď. ) v 
interiéri a exteriéri. 

  Technické údaje 

200-250 ml/m2, pre dosiahnutie optimálnych 
vlastností krytia  

  
štetcom, válčekom a špongiou. Nanášame  v smere drevených vlákien along the wood fibers 

                      ab. 16-18%, v závislosti od farby  

  
24 mesiacov od dátumu výroby 

nanášanie pri teplote od +5 °С do 
35°С) 

Farba biela, bezfarerná, wenge, vlašský orech, dub, zelená, karpátska jedľa, gaštan, hnedá,         
mahagón, olivová, borovica, prírodný teak. 

 
 

Riedenie Voda. Určené k okamžitému použitiu , nieje potrebné riediť 

  Hustota (SSU ISO 2811-1) ab. 1.02-1.04 g/sm3, v závislosti od farby  

Acrylic impregnate –  

Akrylový impregnačný náter 

Obsah sušiny  (SSU ISO 3251) 

 
Záručná doba 

Nanášanie 
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BEZPEČNOSŤ 
Nerieďte farbu riedidlami. Neobsahuje toxické a nebezpečné látky. Zloženie VOC (Prchavé organické látky) spĺňa všetky požiadavky  podľa 
Regulácie 2004/42 / EU Cat. A/k (WB): 100 g/l. Konkrétne VOC zloženie ≤ 25 g/l. V prípade kontaktu s pokožkou opláchnite pod tečúcou 
vodou. Skladujte v originálnych, dobre uzavretých baleniach pri tep. od +5 ˚С till +35 ˚С. Chráňte pred vlhkosťou,priamym slnečným svetlom a 
mrazom, skladujte mimo dosah detí.  

 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Nevlievajte do odtokov, vodných nádrží alebo pôdy! Nespotrebované zvyšky farby a prázdne plechovky sa recyklujú  ako bežný stavebný odpad na základe lokálnych, 
regionálnych, štátnych  a medzinárodných zákonov . 

 
        Návod na použitie  

Príprava 
Natieraný povrch by mal byť suchý (max. vlhkosť 20 %), prebrúsený a očistený od prachu, 
mastnoty, zmodravenia, starého náteru, a iných nečistôt. 

Nanášanie 
Impregnačný náter pred použitím dôkladne premiešajte. Náter je pripravený na okamžité 
nanášanie, nieje potreba ho riediť. Odporúčame nanášať pri teplote povrchu a vzduchu min. + 5 
°С. Nenanášajte za priameho slnečného žiarenia , dažďa a silného vetra! 

Čistenie náradia  
Náradie po práci opláchnite pod tečúcou vodou. 

 
 

Spoľahlivosť údajov je založená na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach.  and practical experience. Kvalita a 
hodnovernosť údajov spĺňa TS U 24.3-32318370-010:2010. Výrobca / distribútor,nezodpovedá za škody spôsobené 
neodborným nakladaním, ktoré nieje v súlade s postupom zapísanym v tomto Technickom Liste. Zákazník sám rozhoduje o 
vhodnosti  použitia produktu na konečný účel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


