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AQUA IMPRÄGNIERGRUND farblos
Bezfarebný

POPIS PRODUKTU
Vodou riediteľná impregnácia s biocidnymi látkami na ochranu dreva na báze špeciálnych
alkyd / akrylátových disperzií pre exteriérové výrobky. Chráni pred modraním, drevokaznými
hubami a preventívne pred napadnutím hmyzom.

POUŽITIE
Používa sa na drevené časti ako sú okna, ploty, drevené stavby, podlahy a pod., ale tiež na
obklady stien a stropov vo vlhkých miestnostiach.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Zloženie:
Odtieň:
Hustota:
Objem sušiny:
Obsah neprchavých látok
Teoretická výdatnosť:

Modifikovaná dlhodobé nevysychavá alkydová živica
Bezfarebný
1,01 ± 0,02g/cm³
cca 18,2 objemovo %
cca 18,5 váhovo %
10m²/l pri 15-20µm suchého filmu

UPOZORNENÍE KU SPRACOVÁNIU
Príprava povrchu:
Podklad musí byť suchý, čistý, bez oleje a mastnoty. Staré, zvetrané vrstvy, obrúsiť až na
drevo.
SPRACOVANIE
Podmienky pre spracovanie
Spôsob nanášania:
Riedenie:
Schnutie:
Proti prachu:
Nelepivé:
Pre lakovateľné:

Praktická výdatnosť:
Čistenie:
Skladovanie:
Balenie:

Nespracovat pri teplote nižšej ako + 8 °C a vlhkosti
vzduchu vyššej ako 80%.
Máčať, nanášať valčekom, alebo natierať ( mäkkým
acrylovým štetcom )
Pripravený na spracovanie, neriedi sa,
po 1-2 hod.
po 4-6 hod.
po 12-24 hod.
Tieto hodnoty sa vzťahujú k teplotám 23°C a 60%
vlhkosti vzduchu a môžu podľa schopností absorpcie
podkladu a teploty pri spracovaní líšiť.
8–10m2/l pri 15-20µm suchého filmu
Pracovné náradie umyť ihneď vodou.
12 mesiacov v uzavretom originálnom obale pri teplote
od +10do +30°C.
0,75 l, 2,5 l a 10 l
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PRACOVNÝ POSTUP:
Surové drevo natrieť impregnačným základom - AQUA IMPRÄGNIERGRUND
Až po 4-6 hod. prebrúsiť brusným papierom č. 240. Drevené stavebné diely na záver podľa
potreby 2-3x pretrieť v požadovanom odtieňu Aqua Edellasurou.

UPOZORNENIE
•
•
•
•
•
•
•
•

Nepoužívať veľkoplošné vo vnútorných priestoroch a v žiadnom prípade v obytných
miestnostiach.
Nesmie byť použitá v priestoroch, kde sa vyrábajú, uchovávajú alebo predávajú
potraviny alebo krmivo .
Pri natieraní dreva bohatého na živicu, alebo dreva tvrdého (dub, Jasan) môže dôjsť ku
značnému oneskoreniu pri vyschnutí a popr. k zafarbeniu
Nespracovať pri teplote pod + 8°C.
Vysoká vlhkosť vzduchu a nižšie teploty môžu predlžovať dobu schnutia.
Pred prácou dobre premiešať, tiež počas spracovania, alebo po pracovných
prestávkach.
Pracovné náradie ihneď po použití umyť vodou.
Aqua Imprägniergrund je pripravená k použitiu a spracováva sa nezriedená.!!!
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