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AQUA  IMPRÄGNIERGRUND   
Bezbarvý

POPIS  PRODUKTU
Vodou ředitelná impregnace s biocidními látkami.

POUŽITÍ
Používá se na dřevěné části jako jsou  okna, ploty, dřevěné stavby, podhledy apod., ale také na 
obklady stěn a stropů  ve vlhkých místnostech. 
    
TECHNICKÁ  DATA
Složení:                            Modifikovaná dlouhodobě nevysychavá alkydová pryskyřice
Odstín:                              Bezbarvý
Hustota:                            1,01 ± 0,02g/cm³
Obsah sušiny:                   Cca 18,2% objemově

cca 18,5% váhově  
Teoretická vydatnost:  10m²/l při 15-20µm suchého filmu         

UPOZORNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ

Příprava povrchu
Podklad musí být suchý, čistý, bez oleje a mastnoty. Staré, zvětralé nátěry obrousit až na 
dřevo.
Zpracování
Podmínky pro zpracování Nezpracovávat při teplotě nižší jak 8 °C a vlhkosti vzduchu

 vyšší než 80%.
Způsob nanášení: Máčet nebo natírat ( měkkým akrylovým štětcem )
Ředění: Připraveno pro zpracování
Schnutí: Proti prachu         po 1-2 hod.

Nelepivé               po 4-6 hod.
Přelakovatelné     po 12-24 hod.
Tyto hodnoty se vztahují k teplotám 23°C a 60% vlhkosti vzduchu a
mohou dle schopností absorbce podkladu a teploty při zpracování lišit.

Praktická vydatnost: 8–10m2/l při 15-20µm suchého filmu
Postup při nanášení a 
přelakovatelný: 

Surové dřevo základovat a nejdříve po 4-6 hod. přebrousit
brusným papírem - zrnění č. 240. Dřevěné stavební díly na    
závěr dle potřeby 2-3x přetřít v požadovaném odstínu
Aqua Edellasurou.

Čištění: Pracovní nářadí po upotřebení umýt ihned vodou.
Skladování:                                 12 měsíců v uzavřeném originálním obale při teplotě  od +10

do +30°C.
Balení: 0,75 l, 2,5 l a 10 l
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DŮLEŽITÁ  UPOZORNĚNÍ

• Nepoužívat velkoplošně ve vnitřním prostoru a v žádném případě v obytných místnostech.
• Nesmí být použita v prostorech, kde se vyrábí, uchovávají nebo prodávají  potraviny nebo 

krmivo .
• Při natírání dřeva bohatého na pryskyřici (modřín) nebo dřeva tvrdého (dub, jasan) 

může dojít ke značnému zpoždění při vysychání popř. ke zbarvení.  
• Nezpracovávat při teplotě pod 8°C.
• Vysoká vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou prodlužovat dobu schnutí.
• Před upotřebením dobře promíchat, také během zpracování nebo po pracovních 

přestávkách. 
• Pracovní nářadí ihned po použití umýt vodou. Aqua  Imprägniergrund je připravena 

k použití a zpracovává se nezředěná.
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