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Technický list

Číslo výrobku 3385

Induline GW-310
Tenkovrstvá lazúra na vodnej báze, účinná proti zamodraniu

dreva vo vonkajšom prostredí.

Oblasti použitia: Údaje o výrobku:

Induline GW-310 preventívne chráni Hustota: asi 1,02 g/cm3 pri +20°C

akékoľvek drevo v exteriéri, ktoré nie je Viskozita: asi 12 s vo výtokovom poháriku

v kontakte so zemou a nie je staticky o 4 mm pri + 20°C

namáhané, pred zamodráním, Spojivo: akrylát/alkydový systém

ako napríklad drevené obklady, Balenie: nádoby z bieleho plechu 20 l,

ploty, brány, pergoly, záhradné plastové sudy 120 l,

domčeky, strešné podhľady atď kontajnery 1000 l,

Farebné odtiene: 3384 bezfarebný, 3385 farebný

Vlastnosti výrobku: Spracovanie:

■  tenkovrstvá lazúra emulgovaná Nanáša sa natieraním, máčaním,

     vo vode polievaním, metódou Vacumat,

■  účinná proti zamodraniu striekaním iba v uzatvorených

■  chráni drevo pred UV žiarením zariadeniach. Podklad musí byť

■  neodlupuje sa odmastený, zbavený vosku, nečistôt

■  nepraská a prachu.

Lazúra Induline GW-310 je

Reg. číslo biocidu: pripravená na použitie a mala by sa

Tekutý ochranný prípravok na drevo. používať neriedená. Lazúru dobre

Reg. číslo: N-22142 rozmiešajte a nanášajte najmenej vo

2 pracovných operáciách. Druhý náter

možno vykonať po 2-3 hodinách. U

zvlášť exponovaných plôch

odporúčame naniesť tretiu vrstvu.

Prebrúsenie je potrebné vykonať až po

zaschnutí cez noc.

Teplota spracovania +15 až +30 ° C

(teplota vzduchu aj povrchu dreveného

podkladu). Načaté balenia dobre

uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
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Upozornenie: Spotreba, nanášané množstvo: Bezpečnosť:

Dovolená vlhkosť dreva max 15% u 80 - 120 ml/m2 na každú pracovnú Pri spracovaní a skladovaní platia

ihličnatého a max 12% u listnatého operáciu. Požadovaný príjem pre bežné bezpečnostné opatrenia. Pre

dreva. V prípade dubového dreva účinnosť proti zamodraniu je 160 - 200 profesionálnych užívateľov je na

môžu látky obsiahnuté v dreve ml/m2. požiadanie k dispozícii bezpečnostný

spolu s náterovými systémami list.

riediteľnými vodou vyvolať tmavé Schnutie:

sfarbenie. Predbežné skúšky Asi 4 hodiny; hodnota overená v praxi Zneškodňovanie:

odporúčame aj na iných druhoch pri +20 ° C a 65% relatívnej vlhkosti Zvyšky výrobku zneškodňujte ako

dreva. vzduchu. Za nízkych teplôt a vyššej nebezpečný odpad (číslo odpadu: 03

Ochranné prostriedky na drevo vlhkosti vzduchu sa môže doba 02 05 (Iné prostriedky na ochranu dreva

obsahujú biocídne účinné zložky na schnutia výrazne predĺžiť. obsahujúce nebezpečné látky). Na

ochranu dreva pred škodcami. Pri práci recykláciu odovzdávajte iba nádoby

s nimi sa riaďte návodom na použitie a Účinná zložka: bez zvyškov.

používajte ich len tam, kde je 100 g prípravku obsahuje 0,60 g

povolené používať ich. Nesprávne 3-jod-2-propinyl-butylkarbamátu. Ekológia:

použitie môže viesť k poškodeniu zdravia Výrobok sa nesmie dostať do vodných

a životného prostredia. Skladovateľnosť: tokov, odpadových vôd alebo do pôdy.

Nepoužívajte na drevo, ktoré je V uzavretých pôvodných obaloch pri Škodlivý pre vodné prostredie

určené pre bezprostredný styk s skladovaní v suchu a nad bodom (nemecké zatriedenie).

potravinami a krmivami. Výrobok sa mrazu najmenej rok.

nesmie dostať do povrchových vôd, do Označenie: 

pôdy ani do kanalizácie. Obsah VOC: Klasifikácia dle 356/2003/Sb.:

Reklamáciu farebných odtieňov u Medzná hodnota EU pre výrobky - 

špeciálnych odtieňov uznávame len kat.A/e je 150 g/l.(2007); 130g/l Informácie pre prepravu: 

vtedy, ak bol pred realizáciou v (2010). - 

objekte vykonaný skúšobný náter a Tento výrobok obsahuje maximálne

ten bol u nás reklamovaný. Reklamácie 55 g/l VOC. Biocídy používajte bezpečne. Pred

nedostatkov zistených pri farebných použitím si prečítajte označenie a

odtieňov, ktoré budú podané po údaje o výrobku.

spracovaní, nemôžeme bohužiaľ

uznať.

Pracovné náradie, čistenie:

Štetec, namáčacia vaňa, polievacie

zariadenia, Vacumat, striekacie zariadenia.

Pracovné náradie čistite ihneď po

použití vodou a saponátom. Zvyšky

po čistení riadne zneškodnite.

Vyššie uvedené údaje sme zostavili na základe 

podkladov nášho výrobného úseku 

podľa najnovšieho stavu vývoja a používanej techniky.

Za aplikáciu a spracovanie nepreberá výrobca

záruku, pretože na tieto sféry nemá žiadny vplyv.

Údaje presahujúce rámec technického listu či 

odlišné údaje vyžadujú písomné potvrdenie 

kmeňového závodu. 

V každom prípade platia naše všeobecné obchodné 

podmienky. Vydaním týchto technických listov 

strácajú všetky predošlé svoju platnosť.
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