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 Odolné barvy  
 Hluboko absorbovatelná do dřeva  
 Životnost nátěru do 6 let  
 Odolná proti mikroorganizmům  
 Ochrana vůči UV záření  
 Efektivně vlhkost odpuzující  
 3 aktívní systém pryskyřic, poskytující komplexní ochranu dřeva  
 Super pokrytí: cca 18 m2/l 

 
 

PPOOPPIISS  VVÝÝRROOBBKKUU    
Tenká vrstva impregnace vyvinutá na základě 3 aktivních pryskyřic, což zajišťuje dokonalou ochranu dřeva: 
• polysacharid pryskyřice - umožňuje kompatibilitu výrobku s chemickou strukturou dřeva, 
• lněný olej - proniká do dřeva a odpuzuje vlhkost, 
• syntetická pryskyřice - vytváří hermetický povlak, který zajišťuje odolnost vůči vnějším povětrnostním vlivům a podmínkám 
životního prostředí. 
Kromě toho, impregnace chrání povrch dřeva před škodlivým UV zářením, a nátěr je odolný vůči mikroorganismům. 

  
PŘÍKLADY POUŽITÍ  
Impregnace je určena jako dekorativní a ochranný nátěr pro všechny typy dřeva a povrchů na bázi dřeva na venkovní 
použití: okna, dveře, přístřešky, ploty, dřevěné fasády budov a dalších prvků ze dřeva. 

  

AAPPLLIIKKAACCEE  
1) PPŘŘÍÍPPRRAAVVAA  PPOOVVRRCCHHUU   
Povrch by měl být čistý, suchý, odstraňte pryskyřice, olej a vosk. Odstraňte uzly a vzniklý otvor vyplňte čistým dřevem. 
Poškození, trhliny vyplňte tmelem na dřevo v barvě, která je o něco jemnější než požadovaná barva. Doporučuje se 
používat produkty Tikkurila na odstranění plísní a čištění. Všechny natírané, barvené a plné plochy, třeba obrousit tak, aby 
dřevo absorbovalo výrobek. Všechny povrchy, které budou natírány, musí být suché, obsah vlhkosti ve dřevě nesmí být 
vyšší než 20%. 
 
2)      NNAATTÍÍRRÁÁNNÍÍ 
Produkt před použitím důkladně promíchejte. Aplikace štětcem nebo tampónem, produkt vetřete krouživými pohyby do 
povrchu, pracujte ve směru kruhu dřeva. Doporučuje se aplikovat alespoň 2 nátěry, interval mezi nátěry je 6 hodin. 
Upozornění! Nepoužívejte při okolních teplotách pod +5 ° C a relativní vlhkosti vzduchu nad 80%. 
 

ČČIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  NNÁÁŘŘAADDÍÍ    
Před čištěním otřete nadměrnou barvu z nářadí. Očistěte nářadí ředidlem TIKKURILA nebo malířskou naftou. 

  

BBAARRVVYY    
Jasné a 9 hotových odstínů. 
Upozornění! Intenzita barvy a lesku dřeva závisí na typu a absorpční síly dřeva a množství a tloušťky nátěrů.  

  

SSTTUUPPEEŇŇ  LLEESSKKUU  

MMaattnnýý  

  

VVYYDDAATTNNOOSSTT  
Až 18 m2/l na jeden nátěr. Vydatnost je závislá na mnoha faktorech, jako jsou: typ dřeva, struktura dřeva, pórovitost, tvrdost 
dřeva, vlhkost dřeva a způsob nanášení. 
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SSKKLLAADDOOVVAATTEELLNNOOSSTT    
36 měsíců od data výroby, skladování v originálně uzavřeném obalu. 
 

BBAALLEENNÍÍ  
0,75 l; 2,5 l  
  

BBEEZZPPEEČČNNOOSSTTNNÍÍ  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  PPRROO  BBEEZZPPEEČČNNÉÉ  ZZAACCHHÁÁZZEENNÍÍ  
Obsahuje: uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkanů, <2% aromatické, terpentýn, olej, ethylmethylketoxím, 
kobalt bis (2-ethylhexanoát), 4,5-dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol -3 -onu, 2-oktyl-2H-isothiazol-3-onu. Hořlavá kapalina a páry. 
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit ospalost a závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými 
účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo štítek výrobku po ruce. Vyvarujte se 
vdechování výparů. Používejte ochranné rukavice. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 
Uchovávejte mimo dosah jisker a otevřeného ohně. - Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při styku s 
kůží: Umyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Prostory po malování vyvětrejte, dokud zápach nevymizí, pak lze 
malované prostory používat. Prázdné obaly, stejně jako plechovky se zbytky barvy by měly být ukládány na zvláštní místo, 
kde se tento odpad shromažďuje. Přesné informace o nakládání s odpadem lze nalézt v místních předpisech. 
Upozornění! Nebezpečí samovznícení použitých čisticích hadrů a papírových ubrousků, atd. Kontaminované materiály se 
mohou po několika hodinách samovolně vznítit, proto, aby se zabránilo nebezpečí požárů, všechny kontaminované 
materiály by měly být umístěny v uzavřených, kovových nádobách napuštěných vodou. 
 
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ  
Výrobek se musí přepravovat a skladovat v obalu a chránit před atmosférickými podmínkami. 
Teplota skladování a dopravy by měla být od +5°C do +25°C. 
 

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPAARRAAMMEETTRRYY  
 
Viskozita 

                                                26- 50 s                                                        

Hustota                                     0,87-0,92 g/cm3 

Teplota zapálení                                             min. +30°C 
 
DALŠÍ INFORMACE 
Cat. A / f. Přípustný obsah VOC od 2010 - 700 g / l. Výrobek obsahuje: pod 700 g / l VOC. 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které by měly být dodržovány. Další 
údaje o nebezpečných účincích jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta. 
 

VVýýrroobbccee::  Tikkurila Polska S.A. ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Debica, Polsko, Tel. +48 146 805 600, Fax. +48 146 805 601, 

www.tikkurila.pl 

DDiissttrriibbuuttoorr::  Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 55/88, 198 00 Praha, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz 
 
Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. 
Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých 
je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s 
našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění. Výrobek je určen 
pouze pro profesionální použití a může být použit pouze odborníky, kteří mají dostatečné znalosti a odborné znalosti o správném používání výrobku. Výše uvedené 
informace jsou pouze doporučeními. Ve smyslu příslušných zákonů a v povoleném rozsahu nebereme odpovědnost za podmínky, za kterých je produkt používán. V 
případě, že máte v úmyslu použít výrobek pro jakýkoli jiný účel, než je doporučeno v tomto dokumentu bez předchozího získání našeho písemného potvrzení o vhodnosti 
pro zamýšlené použití, použití probíhá na vlastní nebezpečí. 
 


