Pullex Imprägnier-Grund

50208 a násl.

Popis výrobku

Impregnace na ochranu dřeva bez aromatů, obsahující
rozpouštědla, s biocidními látkami pro průmysl i řemeslo, pro
dřevo v exteriéru.

Zvláštní vlastnosti

Použité aktivní látky poskytují podle norem ÖNORM B 3802-2
popř. DIN 68800-3 požadovanou ochranu před modráním
(zkouška podle EN 152-1), před houbami rozrušujícími dřevo
(zkouška podle EN 113) a preventivně před napadením
hmyzem (zkouška podle EN 46). Nanášené množství při
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normované zkoušce je ca 200 g/m (uznávací certifikát číslo
6/93).
Účinné složky (proti modrání, houbám a hmyzu)
0,7 % dichlofluanid
0,6 % tebukonazol
0,05 % permethrin

Oblasti použití

Dřevěné chaty, přístřešky, dřevěné venkovní obložení,
balkóny, krovy, ploty, okna, venkovní dveře atd. třída
ohodnocení (třída použití) 2 a 3

Způsob nanášení

Natírání, krátké máčení; polévání, nestříkat!

Základování

1 x Pullex Imprägnier-Grund Natur (přírodní) 50208 nebo
Farblos (bezbarvý) 50209 s přidáním ca 10 % výrobku Pullex
Plus-Lasur 50314 a násl. v barevném odstínu následného
nátěru.
Pokud se nepoužije vrchní nátěr, není podklad odolný
proti vlivům počasí!

Vrchní nátěr

2 x Pullex Plus-Lasur farbig (barevný) 50314 a násl. neředěný
(viz tech. list)
doba schnutí mezi nátěry ca 12 hodin

Ředění

ADLER Adlerol aromatenfrei 80301 (neobsahuje aromata);
dodávané balení je připravené ke zpracování

Teplota zpracování a
objektu

Min. + 5 °C

Doba schnutí (při pokojové teplotě

možné přetřít po ca 12 hodinách

20°C)
12-10 (nahrazuje 06-10) ZKL 5012

Prosím obraťte

Pokračování

Pullex Imprägnier-Grund 50208 a násl.

Pracovní nástroje

Okamžitě po použití vyčistit výrobkem ADLER Adlerol
80301.

Vydatnost (na jedno nanesení)

8 - 12 m /l

Dodávané balení

750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l, 200 l

Skladovatelnost

Min. 5 roky v originálně uzavřených nádobách.
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Doporučujeme přelít obsah otevřené nádoby do menší
nádoby, aby se zabránilo rosolovatění/tvoření škraloupu.

Barevné odstíny

Natur
Farblos

50208 (přírodní)
50209 (bezbarvý)

Zvláštní barevné tóny Impregnovací základ Pullex
Imprägnier-Grund se prodávají jako následující
výrobky:
Pullex Renovier-Grund Beige (renovační
barva – béžová) a W 20
50236 a násl. (viz
vlastní
technický list)
Pullex Silverwood
50500 a násl. viz
vlastní
technický list)

Bezpečnostně technické údaje

Prosím respektujte směrnice pro použití prostředků
na ochranu dřeva a bezpečnostní list!
U hader, které jsou nasáklé oxidativně schnoucími
výrobky, existuje nebezpečí samovznícení. Mokré
hadry nechte schnout rozprostřené. Uchovávání
v uzavřených kovových nádobách nebo ve vodě je
nutné.
Dřevo čerstvě ošetřené s Pullex Imprägnier-Grund
(Impregnační základ) se musí po nátěru skladovat na
nepropustném, tvrdém podkladu, aby se zabránilo
vniknutí zbytků výrobku do půdy. Případně vytékající
výrobek se musí zachytit pro opakované použití nebo
pro likvidaci.
Pullex Imprägnier-Grund obsahuje biocidní účinné
složky na ochranu před modráním, dřevokaznými
houbami a působí preventivně proti napadení hmyzem.
Je proto použitelný jenom tehdy, pokud je ochrana
dřeva předepsána nebo v jednotlivém případě nutná.
Nesmí se používat na velkých plochách ve vnitřních
prostorách. Nesmí se používat k ošetření prostor, v
nichž se získávají, vyrábějí, uchovávají nebo prodávají
potraviny a krmiva. Nepoužívat na dřevo, které je
určené na stavbu včelích úlů nebo saun a na dřevo,
které je ve stálém kontaktu s vodou a/nebo zemí.
Dbejte na naše směrnice o používání ochranných
prostředků na dřevo.

