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Technický list
Číslo výrobku 2714 - 20

Holzschutz-Creme
farblos
Prémiový základní ochranný nátěr na jehličnaté dřevo na bázi
rozpouštědel
Oblasti použití:

Údaje o výrobku:

Ochranný přípravek na dřevo sloužící
k ochraně dřeva v exteriéru, které
není v kontaktu se zemí, před
zamodráním.
Pro ošetření dřevem obkládaných
fasád, přesahů střech, okenic a
prkenných balkonů, kvalitních plotů,
pergol, altánů a garáží, pohledových
stran plotů atd. Díky konzistenci se
výrobek velmi dobře hodí pro
nanášení nad úrovní hlavy.
Vlastnosti výrobku:











Výrobek je založený na emulsi
vody a oleje
Spojuje výhody různých typů
lazur, aniž bychom riskovali
nevýhody.
Nestéká, minimalizuje ztráty při
zpracování
Hluboko vsakuje, čímž se
dosáhne vysokého příjmu
v jednom nánosu
Má optimální rozliv a brilantní
vzhled
Účinné složky transportuje
hluboko do dřeva: je možná
ochrana v jedné pracovní operaci
Chrání dřevo před zamodráním,
řasami, UV zářením, vlhkostí a
požerky vos
S ochranou lakového filmu proti
plísním a řasám
Nesedimentuje
Je tenkovrstvý a přístupný difúzi:
nepraská, netrhá se a
nepotřebuje přebrušovat

Hustota:
Lesk:
Zápach:
Teplota
Balení:
Barva:


Díky složení je perspektivně
bezpečný (splňuje směrnici pro
dekorativní nátěrové hmoty)

Zpracování:
Natíráním
Holzschutz-Creme je připravený
k použití a nemíchá se. Odstraňte
staré nátěry jako např. silnovrstvé
lazury nebo krycí barvy jakož i lýko a
kůru. Dřevo musí být čisté a suché.
Povolená vlhkost dřeva je u
jehličnatých dřevin max. 15 % a u
listnatých dřevin max. 12 %.
Holzschutz-Creme se nanáší ve
směru vláken měkkým štětcem na
lazury. U nebroušeného dřeva lze
dosáhnout požadovaného nánosu již
v jediné pracovní operaci, u
hoblovaného dřeva ve dvou
operacích (1. nátěr cca. 150 ml/m 2,
2. nátěr cca. 100 ml/m2. Po zaschnutí
(asi 12 hodin) lze provést další nános.
Nanášejte jen takové množství, které
je dřevo bezprostředně možné
přijmout. Podklad zakryjte před
případným skapávajícím materiálem.
Zkušebním nátěrem si ověřte na
příslušném dřevěném podkladu
barevný účinek a příjem materiálu.

asi 0,88 g/cm³ při 20°C
sametově matný
po uschnutí bez zápachu
vznícení: asi 61 °C
obaly z bílého plechu 0,75 l; 2,5 l;
5 l, 20 l
2714 farblos - bezbarvý
Teplota zpracování /vzduch, podklad,
krém/ by měla být mezi 5 – 25oC.
Nenatírat na přímém slunečním
záření.
Dodatečné a opravné nátěry: Podklad
musí být čistý a suchý. Takový
podklad lze ošetřovat bez
přebroušení a odlakování.
Načatá balení dobře uzavřete a
pokud možno brzy spotřebujte.
Upozornění:
Při přetírání jinými nátěrovými
hmotami doporučujeme vyzkoušet
přilnavost. Holzschutz-Creme farblos
se smí používat jen na ty plochy
v exteriéru, které nejsou vystavené
přímé povětrnosti jako např. střešní
podhledy nebo podkladové nátěry. U
dřevin bohatých na obsažené látky
jako např. dub, červený cedr, afzelie,
červené dřevo atd. může docházet
k jejich vymývání dešťovými srážkami
a k obarvování světlého zdiva nebo
omítky. Dolní části čelních ploch mají
být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.
Ochranné přípravky na dřevo
obsahují biocidní účinné látky pro
ochranu dřeva před škůdci. Při práci
s nimi se řiďte návodem na použití a
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používejte je jen tam, kde jsou
ochranná opatření nutná. Nesprávné
použití může vést k poškození zdraví
a životního prostředí.
Nevystavujte se zbytečnému
kontaktu s tímto přípravkem. Výrobek
otevřete a používejte pečlivě. Během
práce nejezte, nepijte, nekuřte.
Používejte v dobře větraných
pracovních prostorech. Nevystavovat
přímému působení ohně nebo
elektrostatickému výboji. Výpary
mohou ve spojení se vzduchem
vytvářet explozivní směsi.
Nevdechujte plyny a výpary. Při
natírání oken a vchodových dveří
zajistěte dobré větrání – otevřete
všechna okna a dveře /průvan,
výměna vzduchu min. 5 x/hod.
Minimalizujte dobu pobytu
v pracovním prostoru. Během
přestávek a po práci si umyjte ruce.
Ochranný prostředek nepoužívejte na
dřevo, které je určené pro přímý styk
s potravinami nebo krmivy.
Výrobek zpracovávejte, pokud
možno, na nepropustných
podkladech, např. použijte vhodné
zakrývací fólie. Natřené dřevo až do
úplného zaschnutí skladujte na
nepropustném tvrdém podkladu.
Zabraňte, aby skapávající zbytky
barvy, kontaminovaly dešťovou vodu
v půdě nebo podzemní vodu. Popř.
skapanou barvu opět použijte nebo
zlikvidujte podle platných předpisů.
Během aplikace stříkáním chraňte
životní prostředí /půdu, vodstvo,
rostliny/ před přestřiky tímto
výrobkem. Použití tohoto výrobku,
stejně jako ošetřeného dřeva
v bezprostřední blízkosti povrchových
vod, není z důvodu narušení vodního
ekosystému dovoleno. Případné
zbytky výrobku opět použijte anebo
nechte zlikvidovat.
Výrobek není určen pro povrchovou
úpravu dřeva v pobytových
prostorech.

Pracovní nářadí, čištění:
Pracovní nářadí čistěte ředidlem
ihned po použití. Zbytky po čištění
řádně zneškodněte.
Spotřeba:
200 - 250 ml/m2 v jednom až dvou
nánosech.
Schnutí:
Asi 12 hodin při teplotě 20 °C a
relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Nižší
teplota a vyšší vlhkost vzduchu dobu
schnutí prodlužují.
Účinné látky:
1,5 % jod-propinyl-butylkarbamát
100 g výrobku obsahuje 1,5 g jodpropinyl-butylkarbamátu
Skladovatelnost:
V uzavřených původních obalech
v suchu, chladnu. Chránit před
mrazem, přímým slunečním zářením,
v dobře větraných prostorech. Ve
skladovacích prostorech není
dovoleno kouřit. Chraňte před dětmi!

První pomoc:
Při nadýchání:
Postiženého vyveďte na čerstvý
vzduch a udržujte ho v klidu Při
dýchacích potížích nebo při zástavě
dechu použijte umělé dýchání
Při kontaktu s kůží:
Při podráždění kůže vyhledejte
lékaře. Při styku s kůží okamžitě
omyjte velkým množstvím vody a
mýdla.
Při zasažení očí:
Při zasažení očí ihned, při otevřených
víčkách, vyplachujte 10-15 minut
tekoucí vodou a vyhledejte lékaře.
Při požití:
nevyvolávejte zvracení, nepodávejte
nic k jídlu ani k pití, neprodleně
přivolejte lékaře
Bližší informace o bezpečnosti při
dopravě, skladování a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete
v aktuálním bezpečnostním listě.
Obsah VOC:
Mezní hodnota EU pro výrobky
kat. A/e je 400 g/l (2010)
Tento výrobek obsahuje maximálně
399 g/l VOC

Bezpečnost:

Likvidace:

Při zpracování a skladování dodržujte
obvyklá bezpečnostní opatření.

Větší množství zbytků výrobku
v původním balení zneškodňujte
v souladu s platnými předpisy. Balení
zbavená od všech zbytků odevzdejte
k recyklaci. Nesmí se zneškodňovat
spolu s komunálním odpadem.
Nevylévat do kanalizace.
Kat. číslo odpadu: 03 02 02.

Bezpečnostní údaje:
R-věty
R36/38 Dráždí oči a kůži.
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při
styku s kůží
S věty:
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S13 Uchovávejte odděleně od
potravin, nápojů a krmiv
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S37 Používejte vhodné ochranné
rukavice.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení.

Ekologie:
Výrobek se nesmí dostat do
povrchových vod, odpadních vod
nebo do půdy.
Registrační číslo:
DE-2012-MA-08-00026
DE-2012-MA-08-00034

Obsahuje: 3-jod -2 –
propinylbutylcarbamat a
2-butanonoxim
Může vyvolat alergické reakce.
Kód výrobku: HSM-LV 30
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Označení:
GefStoffV: Xi dráždivý
WGK: 2
ADR: -/-

Používejte biocidní přípravek
bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu, popř.
připojené informace o přípravku.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný
vliv.
Údaje přesahující rámec technického listu či
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení
kmenového závodu.
V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů
pozbývají všechny předešlé svou platnost.MP02/14
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