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TECHNICKÝ LIST
Použitie: Tenkovrstvá lazúra IMPRANAL je určená pre všetky drevené povrchy v exteriéroch a interiéroch, ako obložení balkónov a
fasád, pergoly, záhradný nábytok, okná, dvere apod. Nieje samostatne vhodná k náterom nášľapných plôch (pre nášľapné plochy v
interiéroch doporučujeme ako finálnu úpravu polyuretánový lak INDULAK. Je vhodný tiež ako základný náter pod hrubovrstvé lazúry
IMPRANAL SL SCH 21 a IMPRANAL PROFI SL SCH 23. Chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi a starnutím. Je tiež určená pre
interiéry s vysokými nárokmi na hygienu, ako jedálne, školy, nemocnice apod. Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami,
nieje však pre tento účel určený!
Upozornenie: Nehodí sa k úprave pliesňami a hubami napadnutých driev, ktoré je nutné v prvom rade ošetriť niektorým z
typov biocidných prípravkov, napr. IMPRANAL BIO SCH 19. Bezfarebný odtieň sa nesmie samostatne používať v exteriéri
(neobsahuje UV filter). V exteriéri nedoporučujeme používať na drevá s veľkými obsahmi živíc (napr. borovica).
Ochranné účinky: Lazúra je svetlostála, ľahko pretierateľná, s dobrou priľnavosťou k podkladu, pružná a bez zápachu. Chráni pred UV
žiarením ( mimo bezfarebného typu bez UV absorbéru – viď etiketa), striekajúcou vodou, zašpinením a tým aj poveternostnými vplivmi.
Zloženie: Zmes svetlostálych transparentných pigmentov v akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.
Odtiene: Odtieň: Dub, dub antik, orech, teak, gaštan, mahagón, palisander, pínia, eben, bezfarebný s UV filtrom a bezfarebný bez UV
filtra (bezfarebný bez UV filtra nemožno samostatne používať v exteriéroch). Výsledný odtieň závisí aj na druhu a reze natieraného
dreva a počtu aplikovaných vrstiev! Všetky odtiene sú vzájomne miešateľné, k zosvetleniu farebných odtieňov možno použiť
bezfarebný lak v prídavku max. 10%.
Vzhľad náteru: Zamatový lesk.
Parametre: objemová hmotnosť
1010 kg/m3,
obsah neprchavých zložiek
min 19,5 % ,
pH
8,5 .
Príprava podkladu: Podklad musí biť po rokoch zbrúsený, suchý, čistý bez zbytkov prachu napr. po brúsení, nesmie biť znečistený
olejom, silikonovými tmeli a inými podobnými vodoodpuzujícími látkami. Eventuálne výrony živíc musia byť odstránené vymytím
vhodnými rozpúšťadlami (napr. nitroriedidlom). Nesúdržné staré nátery odstrániť, inak zbrúsiť do matova. Drevá obsahujúce veľké
množstvo živíc sa nehodí pre použite v exteriéri.
Aplikácia: Vlhkosť natieraného dreva by mala biť v rozmedzí 10% - 12%. Pre prvý náter nariedime cca 10 % vody alebo môžeme
použiť IMPRANAL - SCH 20. Po preschnutí prvého náteru (doporučujeme cca 12 hod) prebrúsime povrch jemným smirkovým plátnom,
aby sme odstránili drobné ihličky dreva a tým dostali dokonalejší povrch. Potom aplikujeme druhý náter. V prípade aplikácie v exteriéri
aplikujeme rovnakým spôsobom náter tretí. Je nutné dbať na rovnomernosť aplikácie, predovšetkým na prípadné kvapky (cca 2-5 min.
po prevedení náteru doporučujeme sťaženie prípadných kvapiek polosuchým štetcom).
Náter je pretierateľný po 2 - 4 hod/20°C. Plne za ťažiteľný po 48 hod./ 20°C. Aplika čné rozmedzie teplôt pre nanášanie je 5 –
25°C. Najlepších výsledkov však dosiahneme pri dopo ručenej teplote 18 - 22 °C a relatívnej vlhkosti 65%. Pri aplikácii je nutné
chrániť natierané plochy pred slnečným žiarením a do úplného preschnutia pred dažďom!
Riedenie: Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, pre prvú vrstvu riediť max. 10 % vody.
Spôsob nanášania: Máčaním, valčekom, štetcom, striekaním.
Spotreba: 12 – 16 m2/l v jednej vrstve.
Údržba: Všetky
pomôcky
po
práci
umyť
vodou
a
pri
pracovných
prestávkach
chrániť
proti
zaschnutiu.
Hygiena a bezpečnosť práce: Výrobok nieje chemicky nebezpečným prípravkom. Môže však mať dráždivé účinky predovšetkým na
oči, menej na pokožku. Nemožno vylúčiť vznik alergie. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť ruky
vodou a ošetriť reparačným krémom. Uchovávať mimo dosah detí. Zabráňte styku s očami. Používajte vhodný ochranný odev a
ochranné rukavice.
Prvá pomoc: Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa vodou a vypiť
asi 0,5 l vody, nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku pomoc. Pri
zasiahnutí očí vymývať otvorené oči 10 – 15 minút vodou, vyhľadať
lekársku pomoc. Pri zasiahnutí kože sňať kontaminovaný odev a
kožu umyť vodou a mydlom.
Požiarno technická charakteristika: Výrobok nieje horľavá
kvapalina.
Skladovanie: Skladovať možno v pôvodných neotvorených
obaloch behom 1.-12. mesiaca od dátumu výroby pri teplote 530°C. Behom 13.-24.mesiaca od dátumu výroby pri tep lotách 510°C. Maximálna skladovate ľnosť 24 mesiacov. VÝROBOK
NESMÍE ZMRZNÚŤ.
Preprava: Prepravovať iba pri teplotách od +5°C do +35°C.
Balenia: 0,75; 2,5 a 5 litrov. Báza pre tónovanie 0,6 a 2,2 litrov.
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Používa sa na ochranné nátery rozmerovo stálych alebo
polostálych drevených konštrukčných častí stavieb v exteriéri
a interiéri.
Priľnavosť
stupeň 0 až 2
Priepustnosť vody
max. 175 g/m2
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