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TECHNICKÝ LIST
Produkt

IHP 51/... Vodou riediteľný ochranný impregnačný lak
pre vonkajšie použitie (farebné odtiene)

Ochranná impregnácia dverí, okien a rámov, chatiek, trámov,
paluboviek a rozličných ručne zhotovených výrobkov vystavených
vonkajšiemu prostrediu.
Charakteristiky:
Dobrá penetrácia do dreva, dobré preventívne pôsobenie proti
napadnutiu hubami a hmyzom. Aplikácia štetcom, polievaním,
striekaním a namáčaním. Výborná odolnosť voči UV žiareniu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Technické údaje
- Zbytok sušiny
21% ± 1%
- Merná hmotnosť
1,016 ± 0,03
-Viskozita
18 s/F4 ± 2s
Hlavné použitie:

-Sušenie pri izbových teplotách:
a)nechytá prach
b)suché na dotyk
c)suché do hĺbky
-Sušenie v tuneli
a)odvetranie
b)teplý vzduch
c)chladenie
-Výdatnosť
-Brúsitelnosť
-Nanášanie ďalšieho produktu

20 min.
50 min.
6 hod.
20 min.
120 min.
10 min.
10-15 m2/kg
po 4 hod.
4 hod.

-Doba skladnosti produktu
6 mesiacov
-Typ balenia
kovový
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spôsob nanášania

namáčaním, polievaním, štetcom, striekaním,

Množstvo(g/m2)

Od 60 do 130 gr/m2

Riedenie
Od 5% do 10% s IHT 51, alebo s čistou vodou
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučené postupy
a) - Podklad
- Impregnant
- Sušenie
- Ľahké prebrúsenie
- Vrchný lak

ihličnaté drevo
IHP 51/ 327 orech
4 hod.
OHT 161

b) - Podklad
ihličnaté drevo
- Impregnant
IHP 51/ 2 zelená
- Sušenie
4 hod.
- Ľahké prebrúsenie
- Vrchný lak
OHT 161 /… zelená
____________________________________________________________________

Upozornenie
- Pred použitím produkt veľmi dobre premiešajte.
- IHP 51 je citlivý na chlad. Neuchovávajte preto produkt v prostredí s teplotou nižšou ako 5oC.
- Vyznačené doby sušenia sú platné pre teplotu 20oC ( nikdy nesmie klesnúť pod 10oC) a pri dobrej
cirkulácii vzduchu.
- Odporúča sa vyhnúť práci v prostredí, kde tieto podmienky nie sú zachované, v opačnom prípade
by mohlo dôjsť ku spomaleniu zasychania a k iným anomáliam.
-Dlhé ponechanie vodouriediteľných NL vo vaniach môže zapríčiniť ich potuchnutia. Tento jav sa
môže vyskytnúť hlavne v letnom období v dôsledku preniknutia zvýšeného množstva baktérií do
systému.
Najdôležitejšie príčiny sú:
a) použitie vody s vysokým obsahom baktérií na nariedenie produktu (napr., voda zo
studní)
b) nedostatočné čistenie namáčacích vaní, kde sa naakumulovali tuhé zbytky z dielcov
(drevný prach, nečistoty apod.).
Ako preventívne opatrenie sa odporúča pri každom vymývaní vane použiť 0,1 - 0,2 % ADT 100.
- Mnoho druhov dreva, obzvlášť ihličnany, ako borovica, smrekovec, duglaska a jedľa obsahujú
veľa živice, ktorá sa uchováva v kapilárach a v púzdrach v blízkosti uzlov. Zbaviť sa týchto živíc
sušením dreva je nemožná a tiež je veľmi zložité, pokúsiť sa zablokovať ich lakom, pretože skôr
alebo neskôr slnečné žiarenie spôsobí ich výron.
-IHP 51 je vodou riediteľný impregnant s dobrou brúsiteľnosťou. Na jeho zafarbenie boli použité
oxidy železa transparentné( s výnimkou zelenej IHP 51 / 2 a bielej IHP 51 / 3 ). Tieto oxidy majú
nielen zvýšenú odolnosť voči slnečnému svetlu, ale i schopnosť absorbovať UV žiarenie, čím chráni
drevo pred narušením lignínu.
V porovnaní s impregnantom IMP 10/…, založenom na rozpúšťadlovej báze, má tento
impregnant nasledujúce výhody:
- veľké zníženie výparov z rozpúšťadiel
- väčšia uniformita vo farbe
- rýchlejšie pracovné cykly
- produkty sa riedia čistou vodou

Jeho obmedzenia sú:
- väčšie napúčanie mäkkých vlákien dreva
- ťažšie farbenie uzlov a živice (ktorú je potrebné najskôr odstrániť).
Dreviny ktorých sa to predovšetkým týka sú smrek, borovica, borovica žltá, jedľa Douglasova,
hemlok a ázijský mahagón ( meranti ). Borovica žltá, duglaska a hemlok môžu spôsobovať,
vďaka svojej štruktúre, poruchy vo farbení počas cyklov napúšťania keď sa použijú produkty na
báze vody. Tento problém sa dá vyriešiť použitím transparentného impregnantu IHT 51 ako
prvého náteru, ktorý sa rozriedi s vodou v pomere 1:1. Dreviny ako dub, gaštan a iroko môžu
spôsobovať počas napúšťania namáčaním alebo polievaním problémy, pri ktorých impregnant na
báze vody môže spôsobiť zlú prilnavosť, z dôvodu vystúpenia tanínu, bežne prítomnej zložky v
týchto drevinách. Nakoľko sa tento jav viaže na rôzne partie dreva, použitie prvého náteru
transparentným impregnantom IHT 51 v niektorých prípadoch nerieši tento problém. Iba použitie
impregnácie s riedidlom IMP 10/... je jedinou alternatívou, aby nedochádzalo k problémom pri
impregnácií.
Nakoľko má celulóza hydrofilný charakter, produkty na báze vody majú tendenciu nadvihovať
drevné vlákna a vytvárať drsné povrchy. Tento jav sa dá ľahko pozorovať na dube a ázijskom
mahagóne. Je veľmi dôležité drevo starostlivo obrúsiť, odporúčaný je brúsny papier zrnitosti 150.
Aby sa nadmerne neznížil aktívny princíp ochrany dreva, neodporúča sa impregnant riediť na
viac ako 20% iba s vodou. V takomto prípade použite vždy priehľadný impregnant IHT 51.
Sušenie produktov na báze vody sa má uskutočniť v prostredí s teplotou, ktorá nemá klesnúť pod
15°C a relatívna vlhkosť nemá byť vyššia ako 60%. Pri prekročení týchto limitov nastane
spomalenie sušenia. Sušenie produktov na báze vody sa odporúča vždy v prostredí s nútenou
cirkulácou vzduchu, s preferenčne zníženou vlhkosťou a s miernou teplotou: 25 - 35°C.
Impregnanty IHP 51/… môžu byť prekryté produktami na báze vody pre vonkajšie použitie,
OHT 161 a OHP 161/…
Tieto impregnanty môžu byť takisto prekryté produktami na báze rozpúšťadla, ale v tomto
prípade si musíte byť istí, že sú dobre vysušené. Nakoľko variabilita vo vhodných systémoch je
veľká (produkty, sušiace systémy), vždy je vhodné uskutočniť kontrolu kompatibility
prostredníctvom testu priľnavosti.
Rámy a stojany, ktoré sú ošetrené iba impregnantom bez ochranného vrchného laku, nie sú
odolné voči pôsobeniu poveternostných vplyvov a môže nastať nebezpečie rozpustenia
impregnantu.
Ak je plechovka otvorená, môže impregnant na báze vody zahnívať v dôsledku napadnutia
baktériami. Tento jav sa ľahko identifikuje, jeho prejavy sú: zápach, zvýšenie viskozity, pleseň
na povrchu a zmeny vo farbe. Rovnaký jav sa môže vyskytnúť u produktov, ktoré stáli dlhšiu
dobu vo vaniach pre namáčanie, alebo polievanie, zvlášť v letnom období. Časté čistenie
zariadení ( podľa možnosti s dezinfekčnými prostriedkami) a pravidelné pridávanie
baktericídneho prípravku ADT 100 v koncentráciách od 0,1% do 0,2%, predlžujú životnosť
použitých výrobkov.
IHP 51 / … séria je dostupná v nasledujúcich odtieňoch:
IHP 51 / 202
IHP 51 / 3
IHP 51 / 327
IHP 51 / 328
IHP 51 / 329
IHP 51 / 330
IHP 51 / 331
IHP 51 / 332

zelená
biela
orech
orech stredný
orech tmavý
dub tmavý
eben
gaštan

IHP 51 / 333
IHP 51 / 334
IHP 51 / 335
IHP 51 / 336
IHP 51 / 337
IHP 51 / 338
IHP 51 / 502

tík
dub
duglaska
borovica
oliva
zelená
mahagón
496 E-4

