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Pozn.  -  Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny   v dobré víře. Protože různorodost materiálů a 
podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout 
odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .  
Upozorn ění  :   Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost.Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny.  
Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.    
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ZÁKLAD, impregna ční nátěr na d řevo  
Systémové kapalné mikromolekulární napouštědlo – základní nátěr na dřevo, na bázi akrylátové 
mikromolekulární disperze s přísadou speciálních fungicidů. Je určen jako základní nátěr pod disperzní 
lazurovací laky Soudal Klasik a Soudal Luxus, případně pod jiné vodouředitelné disperzní nátěrové systémy 
na dřevo pro dlouhodobou ochranu dřeva proti houbám a plísním.  Není určen jako vrchní nátěr ani jako 
preventivní insekticid proti dřevokaznému hmyzu. Typové označení dle ČSN 49 0600 – 1:   FB, P, 2,3, S  . 
 
Charakteristika : 

� chrání proti plísním a dřevokazným houbám  
� snadná aplikace 
� mléčná kapalina, vodou ředitelný 
� obsahuje účinné látky:  3-jód-2-propinyl-butylkarbamát – 0,3%,  propikonazal – 0,03% 
� životnost ochrany dřeva je podmíněna životností celého nátěrového systému  

 
Příklady použití : 

� Základ - akrylátový mikromolekulární nátěr na dřevo je určen na preventivní ochranu dřeva proti 
dřevokazným houbám a plísním. Pro třídu ohrožení  2 (interiér) a pro třídu ohrožení 3 (exteriér).   

� dřevěné povrchy v interiérech (krovy, trámy, dveře, obklady) 
� dřevěné povrchy v exteriérech (obložení balkónů a fasád,pergoly,zahradní nábytek,okna,dveře apod.) 
� používá se k napouštění dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých a podobných materiálů pod 

vodouředitelné nátěrové hmoty na dřevo.  
 
Pracovní postup :  
Před použitím se obsah dobře promíchá. Nanáší se štětcem, máčením nebo postřikem. Základ, impregnační 
nátěr na dřevo se před použitím neředí. Nátěr nanést štětcem nebo máčením na dřevo při  teplotě + 100  C až 
+ 250 C. Pro umytí nářadí lze použít vodu. 
 
Spot řeba:   
Spotřeba pro ochranu dřeva v interiéru (třída 2) je  min. 200 g/m2 (nejlépe ve dvou nátěrech s časovým 
odstupem 2 hod.), spotřeba pro ochranu dřeva v exteriéru (třída 3) je min. 330 g/m2 stejným postupem. 
 
Upozorn ění :  Nesmí být použito na nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou 
vodou, k nátěrům materiálů pro výrobu dětských hraček a dětského nábytku. Ošetřené dřevo se nesmí 
používat ke zhotovení včelínů, klecí na ptáky, posad na zvířata a saun. V místnostech určených k pobytu lidí 
nebo zvířat nebo určených ke skladování potravin, pokrmů nebo nápojů nesmí být poměr plochy ošetřené 
přípravkem k celkové kubatuře místnosti větší než 0,2 m2/m3. 
Obsahuje propikonazal. Může vyvolat alergickou reakci.  

 
Balení:          plechovka 0,75 l ,  plastový kanystr  2,5 l  
 
Skladovatelnost : 
24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a 
spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a  vysokými teplotami i během přepravy! 
 
Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc : 
Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. 
Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte 
žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické 
reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s kůží odstranit potřísněný 
oděv, okamžitě umýt mýdlem a důkladně opláchnout vodou. Při vniknutí do oka vymývat vodou 10-15 minut a 
vyhledat lékaře. Při požití vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení a vyhledat lékaře. 
 


