
    

HOLZ-IMPRÄGNIERUNG WR Aqua 
 
Preventivní ochrana dřeva do vnějších prostor  
proti hnilobě, modrání dřeva a hmyzu napadajícímu dřevo 

Výše uvedené informace byly poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky. 

 
Popis výrobku 
OSMO COLOR HOLZ-IMPRÄGNIERUNG 
WR Aqua  je bezbarvá ochrana dřeva do 
vnějších prostor, preventivně účinná 
proti zvířecím a rostlinným škůdcům 
způsobujícím hnilobu, modrání dřeva a 
proti napadení hmyzem.  
OSMO COLOR WR Aqua WROP proniká 
lehce a hluboko do dřeva.. OSMO 
COLOR WR Aqua odpuzuje silně vodu. 
Bobtnání a sesýchání je omezeno. 
OSMO COLOR WR Aqua je téměř bez 
zápachu během nátěru a zcela bez 
zápachu po uschnutí.  
OSMO COLOR WR Aqua je dle nejno-
vějších poznatků výzkumu vybavena 
účinnými látkami proti modrání dřeva 
(EN 152), hnilobě (EN 113) a hmyzu 
napadajícímu dřevo (EN 46). 
 

 

Kontrolní značka 
 

Jakostní značka RAL ochranné 
prostředky na dřevo, propůjče-
ní zákazníkovi č. 671 
 

 

Princip OSMO COLORu, vyrábět a do-
dávat pouze takové výrobky, které jsou 
podle posledních poznatků zdravotně 
nezávadné a nejsou nebezpečné při 
výrobě ani použití, vedl k certifikaci dle 
DIN EN ISO 9001 (systém zajištění 
jakosti) a DIN EN ISO 14001 (systém 
ochrany životního prostředí). 
 

 
Oblasti použití 
Ochranný prostředek na dřevo OSMO 
COLOR HOLZ-IMPRÄGNIERUNG 
WR Aqua slouží k ochraně staticky 
nenamáhaného dřeva ve vnějších pro-
storách, které není v kontaktu se zemi-
nou (např. okna, žaluzie, dveře, pergoly, 
vnější obložení ze dřeva, zadradní náby-
tek atd.) před hmyzem, modráním dřeva 
a hnilobou dle DIN 68800, díl 3. 
 

 

 

 

Barevný odstín: 4002 bezbarvý 

Počet nátěrů: 1 

Velikosti balení: 0,75 l; 2,5 l; 25 l 
větší objemy na vyžádání 

Nanesené množství:: 160 - 200 ml / m² 

Příprava 
Povrch dřeva musí být čistý a suchý 
(max. vlhkost dřeva 20%), rovněž zba-
vený starých nánosů barev nebo lazur.  
Aplikovat pouze na dřevo, které není 
vystaveno mrazu. 
Slučitelnost 
OSMO COLOR WR Aqua lze přetřít 
všemi OSMO COLOR výrobky a rovněž 
jinými: 
vosky na dřevo, lazurami, barvami, laky.. 
 

Koroze 
Doporučujeme použití pozinkovaných 
nerezavějících spojovacích prostředků. 
 

Zpracování 
Natíráním, máčením, poléváním, nástři-
kem provedeným ve speciálně uzavře-
ných zařízeních profesionálním uživate-
lem. 
OSMO COLOR WR Aqua je hotový 
přímo k použití. 
Neředit. 
Nátěr nanést na dřevo intenzivně – po-
kud možno ze všech stran. 

Čištění pracovního nářadí 
Důkladně očistit vodou. 

Doba schnutí: cca. 12 hodin. 

Další úprava dřeva 
OSMO COLOR HOLZ-IMPRÄG-
NIERUNG WR Aqua není konečný ná-
těr. 
Aby byla zaručena úplná ochrana (před 
UV zářením) a trvale pěkný vzhled dře-
va, je třeba u nezastřešeného dřeva 
provést během 3 měsíců konečný nátěr 
(např. OSMO COLOR  
JEDNORÁZOVOU LAZUROU, 
OCHRANNOU LAZUROU, SELSKOU 
BARVOU, KRYCÍ BARVOU NA DŘEVO 
nebo LAZUROU vhodnou NA PLOTY A 
DO ZAHRAD). Je rovněž možný koneč-
ný nátěr Klar-Öl-lazurou. 
 
 
 
 
 
 
 
Skladovatelnost 
2 roky a déle, pokud bude balení skla-
dováno v suchu a dobře uzavřené. 
 

Složení 
Účinné látky:  1,20 % propiconazol 
                      0,005% fenoxycarb 

 

Detailní kompletní deklarace na vyžádání. 

 

Fyzikální vlastnosti 
Měrná hmotnost 
(hustota):       cca. 1,00 g/cm³ při 20°C 
Viskozita:      řídce tekutá 
Zápach:        slabý zápach, 
         po uschnutí bez zápachu 

 
 

Bezpečnostní pokyny 
Nádoby po použití dobře uzavřít.  Výro-
bek nesmí přijít do rukou dětem. Ucho-
vávat v dostatečné vzdálenosti od potra-
vin, nápojů a krmiv. Při práci nejíst, ne-
pít, nekouřit. Nenechat proniknout do 
kanalizace.  
Ochranné prostředky na dřevo obsahují 
biocidní účinné látky k ochraně dřeva 
před škůdci. Je třeba je používat dle 
návodu k použití a pouze v oblastech 
povolených k jejich používání. Zneužití 
může vést ke škodám na zdraví a život-
ním prostředí. 
 
 
 

Omezení při použití 
Nepoužívat na dřevo, které bude dle 
svého určení v přímém kontaktu 
s potravinami nebo krmivem. 
Prostředek je jedovatý pro ryby a zvířata, 
která slouží jako krmivo pro ryby. Není 
určen k použití v obytných a spole-
čenských prostorách. Nepoužívat 
v bezprostřední blízkosti vodních toků. 
Prostředek nesmí proniknout do povr-
chových vod.

 

 



 

 

 


