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3802

POPIS PRODUKTU
Olejnato impregnačný – základný, ochranný prostriedok na drevo splňujúci normu ÖNORM
3802 – 2 s dobrou schopnosťou preniknutia do podkladu, je odolný voči vode, regulujúci
vlhkosť. Je to ochrana na drevo, ktorá je odolná atmosférickým vplyvom s preventívnym
ochranným pôsobením proti zamodralosti, zničeniu dreva hubou (piesňami) a proti hmyzu.
Požitie spôsobuje ujmy na zdraví.
POUŽITIE
Používa sa ako impregnácia na drevo, skôr ako drevo dostane lazúrovací alebo krycí náter.
Obsahuje biocídne účinné látky (dichlorfluanid, tebuconazol a permetrin) k ochranne proti
napadnutiu piesňam, hubami a hmyzom a preto sa používa len vtedy ak je táto ochrana
predpísaná alebo v odôvodnených prípadoch.
Nie je vhodná pre drevo, ktoré je v styku s potravinami a krmivom.
Príklady použitia : drevené domy, balkóny, okenice, brány, pergoly, krovy, kúpeľne, pivnice,
WC.
• Aby neboli fľaky pri nánose lazúry vždy prvý krok – 2x LIGNOSAN (2-3 roky )
1x LIGNOTOP (3-5 rokov)
TECHNICKÉ ÚDAJE

Farebný odtieň:
Dodaná viskozita
Špecifická hmotnosť
Objem sušiny
Obsah neprchavých látok
Teoretická výdatnosť

Dlho pôsobiaca olejová alkydová živica s fungicídnymi a
insekticídnymi účinnými látkami.
Bezfarebný
50“ ± 3“ DIN 53211 2mm / 20ºC
0,82 ± 0,2 g/cm³
cca. 14,5 objemových %
cca. 18,5 hmotnostných %
12,5 m²/l pri 15µm suchého filmu

SPRACOVANIE
Aplikácia

1 – 2 x Imprägniergrund farblos a 2 – 3 x Lignosan

Zloženie

Spôsob nanášania:
Natieraním, nanášať valčekom, máčaním, polievaním. V žiadnom prípade striekaním alebo
rozprašovaním! Najmenším množstvo nánosu je predpísané 200 g/m², čo je možné
dosiahnuť dvoma nátermi.
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TECHNICKÝ LIST
Riedenie:
Schnutie:
Praktická výdatnosť:
Pre ľakovatelné:
Čistenie:
Životnosť:
Balenie:

jlhenelit@jl.sk
Pripravený priamo k aplikácii
cca. 12 hodín pri teplote 20ºC a 60% relatívnej vlhkosti.
Užívanie priestoru sa do poručuje až po vyvetraní zápachu
rozpúšťadla.
10 – 12 m²/L pri 15µm suchého filmu
Po 12 – 14 hodinách s Henelit Lignosan, Lignotop, Aqua
Edellasur Plus, s Henesol Emaillack, HLV Super alebo HL70
Super Weiss High Solid.
Pracovné náradie čistiť riedidlom 33
6 mesiacov v originálnom uzavretom obale pri teplote +10 +30ºC
1L, 5L, 12L, 25L

Bezpečnostné informácie:
Nie je určený na vnútorné použitie ako napríklad do bytov. Nestriekať, vplýva na zdravie a
životné prostredie. Pri zasiahnutí očí ich vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára. Udržujte
mimo dosahu detí, potravín a vody.
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