WOOD PRESERVER 2732
Popis výrobku
Bezbarvý impregnační nátěr na dřevo na vodní bázi, určen do exteriéru a interiérů
Použití
Na preventivní ošetření zdravého a masivního dřeva a na léčebné ošetření nakaženého nebo napadeného dřeva.
Produkt je účinný proti hnilobě, bílé plísni, dřevokazům, modravosti i proti hmyzu, jako např. z rodu tesaříkovců,
červotočů, kůrovců a termitům. Produkt se aplikuje výhradně na holé dřevo.
Speciální vlastnosti
o
Tento produkt ochrání dřevo až na 10 let, za předpokladu, že je aplikován podle návodu.
o
Ničí houby a chrání před jejich šířením.
o
Zabíjí hmyz, ničí dřevo a předchází jejich napadení.
o
Má vynikající penetrační vlastnosti , proniká hluboko do dřeva až do 6mm.
o
Je vyrobený na vodní bázi – nehořlavý, bez zápachu a nedráždí pokožku.
Odstíny
Bezbarvý.
Technické údaje
Pojivo
Čas schnutí (tep. 23°C, vlhkost 60%)
Akrylát
Suché na dotek: cca 1 hod.
Aktivní složky
Vrchní nátěr aplikujte po 24 hodinách.
Insekticid: cypermetrin
Fungicid: propiconazol, IPBC (Ido-propynylbutylcarbamat), tebuconazol
Rozpouštědlo
Voda

Měrná
hmotnost
cca. 1,0 g/cm3

Bod
vzplanutí

Vydatnost

Zápach

5 m /l - pro preventivní ošetření
5 m2/l - pro léčebné ošetření

Slabý zápach

2

>100°C

Podklad a příprava
o
Před použitím dobře promíchejte. Po použití udržujte plechovku těsně uzavřenou.
o
Zdravé a masivní dřevo - v případě předchozího nátěru odstraňte dekorační vrstvy až na holé dřevo brusným papírem,
hoblováním nebo použitím vhodného chemického odstraňovače nátěru.
o
Nakažené dřevo hmyzem - odstraňte piliny a jiné nečistoty vytvořené hmyzem.
o
Napadené dřevo houbami - důkladně odstraňte houby.
o
Uzavřené stavby, jako např. schodiště, vyžadují zvláštní pozornost. Je potřebné je otevřít nebo demontovat tak, aby
byl přístupný povrch pod výstupky schodů.
o
Parketové podlahy je potřebné důkladně očistit mezi jednotlivými deskami.
o
Celý povrch určen k impregnaci vyčistit a osušit.
o
Aplikovat 2-3 vrstvy.
o
Nanášení štětcem, válečkem, stříkáním nebo máčením.
o
V případě napadených dřevěných dílců s větší hloubkou (víc než 5 cm) je třeba nejprve provést ošetření vstřikováním.
Každých 33 cm je třeba vyvrtat malou dírku o rozměru cca 2/3 hloubky dřeva a do každé z nich vstříknout 20 ml
ochranného prostředku na dřevo.
o
Nepoužívejte při teplotě pod 5 °C a vlhkosti nad 80 %.
Upozornění
o
Naimpregnované dřevo uvnitř je třeba natřít vrchním nátěrem a počkat do zániku zápachu.
o
U exotických druhů dřeva se odporučuje provést zkoušku na menší ploše.
o
V případě vystoupení taninu naneste před použitím ochranného přípravku na dřevo 10 až 20 % vodního roztoku
kyseliny šťavelové.

Ředění
Neředit.
Čištění nástrojů
Voda, bezprostředně po užití
Trvanlivost
3 roky v neotevřené plechovce
Skladování
V dobře uzavřených plechovkách.
Skladujte a přepravujte při teplotě nad 5°C.
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0,75 l

2,5 l

5l

25 l

Bezbarvý

0,75 l

2,5 l

5l

25 l

