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FFIINNKKOOLLOORRAA  IIMMPPRREEGGNNAANNTT  NNAA  DDŘŘEEVVOO  SS  VVOOSSKKEEMM    

DDEEKKOORRAATTIIVVNNÍÍ  AA  OOCCHHRRAANNNNÁÁ  IIMMPPRREEGGNNAACCEE  PPRROO  PPOOUUŽŽIITTÍÍ  VV  EEXXTTEERRIIÉÉRRUU  
 

 

  

  
  pprroonniikkáá  hhlluubbookkoo  ddoo  ddřřeevvaa  

  ooddoollnnéé  ooddssttíínnyy    

  cchhrráánníí  ppřřeedd  UUVV  zzáářřeenníímm    

  vvyyssookkáá  vvyyddaattnnoosstt::  ppřřiibblliižžnněě::  1188  mm²²//ll    

  
 

PPOOPPIISS  VVÝÝRROOBBKKUU  
Tenkovrstvá impregnace na bázi tří aktivních pryskyřic, které zajišťují kompletní ochranu dřeva: 

 polysacharidová pryskyřice – usnadňuje kompatibilitu impregnace s chemickou strukturou dřeva, 

 lněný olej – vynikající penetrace dřeva a odpuzování vody, 

 alkydová pryskyřice – vytváří pevní povrch, který zajišťuje odolnost atmosférickým vlivům. 
 

PPŘŘÍÍKKLLAADDYY  PPOOUUŽŽIITTÍÍ  
Impregnace je používána pro dekorativní a ochranné nátěry dřeva a dřevu obdobných povrchů a prvků 
v exteriéru jako jsou okna, dveře, altány, ploty, dřevěné fasády budov a jiné dřevěné prvky. 
 

AAPPLLIIKKAACCEE  

11))  PPŘŘÍÍPPRRAAVVAA  PPOOVVRRCCHHUU  
Povrch by měl být suchý, čistý, zbroušený brusným papírem a důkladně odprášený. Mastné skvrny a výrony 
pryskyřice odstraňte a omyjte např. solventní naftou.  

22))  NNÁÁTTĚĚRR  
Před použitím dobře promíchejte. Výrobek nevyžaduje ředění. Aplikujte štětcem nebo tamponem, krouživými 
pohyby vtírejte do povrchu a pracujte ve směru letokruhů. Doporučujeme aplikovat minimálně 2 vrstvy 
impregnace se šestihodinovou přestávkou. 
Upozornění!  Nepoužívejte při teplotách pod +5ºC a relativní vlhkosti vzduchu nad 80 %. 
 

ČČIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  NNÁÁSSTTRROOJJŮŮ  
Před čištěním otřete z nástrojů nadbytečnou barvu. Nástroje čistěte ředidlem FINKOLORA THINNER. 

  

OODDSSTTÍÍNNYY  
Čirý a 9 připravených odstínů.  
Upozornění! Intenzita odstínu a lesku dřeva závisí na typu a absorpční schopnosti dřeva a počtu a tloušťce 
vrstev.  
 

SSTTUUPPEEŇŇ  LLEESSKKUU  
Matný. 

 

VVYYDDAATTNNOOSSTT  
Až do 18 m2/l na jeden nátěr. Skutečná vydatnost závisí na absorpční schopnosti podkladu a metodě aplikace. 
 

SSKKLLAADDOOVVAATTEELLNNOOSSTT  
36 měsíců od data výroby při skladování v originálně uzavřené nádobě.  

 

BBAALLEENNÍÍ  
0,75 l; 2,5 l  
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ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ  
Obsahuje:  terpentýnový olej a tolylfluanid. Může vyvolat alergickou reakci. Hořlavý. Opakovaná expozice může 
způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Škodlivý pro vodní organismy, může 
vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný 
ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 
označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Uzavřené prostory je třeba po aplikaci důkladně 
vyvětrat až do vymizení zápachu. Poté je místnost připravena k používání. Prázdné nádoby a kapalný odpad je 
třeba recyklovat nebo zneškodnit v souladu s místními předpisy.  
Upozornění! U porézních materiálů natřených nebo znečištěných tímto výrobkem hrozí riziko samovznícení. 
Tento typ odpadu je nutné uchovávat např. pod vodou až do jeho spálení nebo neutralizace.  
 

PPŘŘEEPPRRAAVVAA  AA  SSKKLLAADDOOVVÁÁNNÍÍ  
Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Přeprava a skladování v těsně uzavřených nádobách při 
teplotách od +5°C do +25°C.  
 

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPAARRAAMMEETTRRYY  
 
 
Viskozita                                                 26- 50 s                                                        

Hustota                                    0,87-0,92 g/cm3 

Zápalná teplota                                           min. +30°C 
 

DDAALLŠŠÍÍ  IINNFFOORRMMAACCEE  
Kat. A/f. Povolený obsah  VOC od roku 2010  - 700 g/l. Výrobek obsahuje méně než: 700 g/l VOC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tikkurila Polska S.A. zaručuje dobrou jakost výrobku, nemá však vliv na podmínky a metodu aplikace. Výrobce není zodpovědný za činnost projektanta a 
zhotovitele. Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře na základě aktuálních znalostí a praktických zkušeností, ty však nezprošťují od 
zodpovědnosti za provádění prací podle pravidel stavebnictví a bezpečnosti práce. 
Tikkurila Polska S.A. není zodpovědná za chyby a škody, které se projeví jako následek kombinované aplikace našich výrobků s materiály jiných výrobců 
stejně jako v případě modifikací receptury prováděných kupujícím nebo uživatelem.    
Výrobce si vyhrazuje práva na změny textu dalších vydání bezpečnostního listu bez předchozího upozornění příjemce na tento fakt. Tikkurila Polska S.A si 
také vyhrazuje plné právo na modifikaci svých výrobků v rámci jejich technologického vývoje. 

 


