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T E C H N I C K Ý     L  I  S  T  
 

 

 

BELINKA BELLES, d.o.o. 
 Zasavska c. 95 

1001 Ljubljana, P.O. Box 4973 
Slovinsko 

 telefon:  01/ n.c. 5886-299 
telefax:  01/ 5886-303 
http://www.belinka.si/ 

 

 

IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD 

 

 

POPIS BELINKA IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD je prostředek na ochranu dřeva na 
alkydové bázi. Používá se jako impregnace a základní nátěr u všech typů 
dřev v interiéru a exteriéru. 

 

VLASTNOSTI                                                 -Dodávaný impregnační základ je připraven v uživatelské viskozitě a nesmí 
být dořeďován. 

-Hustota: asi 0,8 g/ml 

-Bezbarvý 

-Vytváří voděodolný, ale i vlhkost regulující základní nátěr 

-Dobrá přilnavost ke všem následným lazurovacím nebo krycím nátěrovým 
systémům 

-Obsahuje rozpouštědla 

-Bod vzplanutí dle DIN 51758 Pensky-Martens, nad 61o C    

 

OCHRANNÉ ÚČINKY  B – preventivní účinky proti modrání dřeva 

P – ochrana před houbami (ochrana před hnilobou) 

Iv – preventivní antihmyzové působení 

(W)- chrání proti vlhkosti pod střechou, v exteriéru musí být opatřen 
pigmentovaným lazurovacím nátěrem, aby byla zaručena dostatečná 
ochrana před UV zářením a povětrnostnímí vlivy. 

 

APLIKACE S – štětec, krátkodobé namočení, plavení – nestříkat ani nenanášet 
rozprašováním! 

T - máčení  

L – ponorná impregnace 
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OBLAST POUŽITÍ Vhodný pro hobby použití, řemeslníky, průmysl  

Třídy ohrožení: 2 a 3 

Povolené oblasti použití impregnovaného dřeva: okna a vnější dveře. 
Zatěžované dřevo v suchých obytných prostorech. Dřevo v užitných 
místnostech jako jsou koupelny nebo sklepy. Krovy. Dřevo v exteriéru, 
avšak bez stálého kontaktu se zemí či vodou. 

 

OMEZENÍ Nepřípustné oblasti použití impregnovaného dřeva: regály a bedny pro 
skladování potravin a krmiv. Kuchyně a spižírny pro ukládání potravin a 
krmiv. 

 

SPOTŘEBA Je potřeba nanést nejméně 200 ml/m2, aby byla zaručena dostatečná 
ochrana dřeva. 

 

DOBA SCHNUTÍ V závislosti na vzdušné vlhkosti, teplotě vzduchu a nasákavosti dřeva je 
možno provést další povrchovou úpravu lazurami po 8 až 12 hodinách. 
Lakem nebo emailem je možno pokrývat až po vyprchání rozpouštědel (po 
1 dni až 1 týdnu). 

 

DALŠÍ POVRCHOVÁ 

ÚPRAVA 
Pomocí lazurovacích laků, silnovrstvých lazur či aqualazur firmy BELINKA, 
nebo laky či emaily. 

  

ÚČINNÉ LÁTKY Tolylfluanid, Tebuconazol, Permethrin 

 

PŔEDPISY Nejedná se o nebezpečný roztok ve smyslu směrnic Evropské unie 
88/379/EWG, popř. 67/584/EWG a jim v současné době odpovídajícím 
platným národním variantám. Obsahuje méně než 5% aromátů. 

 

BEZPEČNOSTNÍ 

OPATŘENÍ 
S2   Nesmí se dostat do rukou dětem. 

S 51 Používat jen v dobře větraných prostorách. 

 

DALŚÍ OPATŔENÍ   Nesprávné použití vede k poškození zdraví. 

Uchovávat stranou od potravin, nápojů a krmiv. 

Nesmí se dostat do kanalizace, a ani nesmí znečistit vodstva. 

K používání v uzavřených prostorách by mělo dojít až po odpaření 
rozpouštědel.  

Zbytky výrobku likvidovat jako zvláštní odpad. 

 

UPOZORNĚNÍ  Tento prostředek k ochraně dřeva obsahuje účinné biocidní látky pro 
ochranu před napadením houbami a hmyzem. Proto se tento výrobek 
používá pouze v případě, kdy je ochrana dřeva předepsána nebo pokud je v 
daném konkrétním případě žádoucí. 
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