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TECHNICKÝ LIST
Produkt

IHT 51 Vodou riediteľný ochranný impregnačný
lak pre vonkajšie použitie

Hlavné použitie

Ochranná impregnácia dverí, okien, zárubní, rámov, paluboviek,
chát, trámov a ďalších výrobkov vystavených atmosferickým
vplyvom.

Charakteristiky

Dobré prenikanie do dreva, dobrá preventívna ochrana proti hubám
a hmyzu. Nanášanie štetcom, polievaním, namáčaním a striekaním.

Technické údaje

- zbytok sušiny

21 % +/- 1%

- merná hmotnosť

1,009 +/- 0,03

- viskozita

11 s/F4 +/- 2 s

Sušenie pri izbovej teplote:
a) nechytá sa prach
b) suché na dotyk
c) suché do hĺbky
Sušenie v tuneli:
a) odvetranie
b) teplý vzduch
c) chladenie

20 min
50 min
6 hod
20 min
120 min
10 min

Vydatnosť

10 – 15 m2/kg

Brúsiteľnosť po

4 hod

Nanášanie ďalšieho produktu po

4 hod

Skladovatelnosť produktu

6 mesiacov

Obal

kovový

Nanášanie

Namáčanie, polievanie, štetcom, striekaním.

Množstvo:

60 – 130 g/m2

Riedenie :

5 – 10 % čistou vodou

Doporučené postupy
a) podklad
impregnácia
sušenie
ľahké prebrúsenie
vrchný lak

ihličnaté drevo
IHT 51
4 hodiny
OHT 161

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
-

-

-

-

Výrobok pred použitím veľmi dobre premiešať.
IHT 51 je citlivý na chlad. Výrobok treba skladovať v priestoroch s teplotou nad 5°C .
Čas sušenia sa uvádza pri teplote 20°C (nikdy nie pod 10 °C) a dobrom prúdení vzduchu.
Doporučuje sa vyhnúť práci v prostredí, kde tieto podmienky nie sú zachované, inak môžu
nastať chyby a spomalenie sušenia.
Dlhá doba výrobku v namáčacej nádrži môže byť príčinou potuchnutia vodou riediteľných
lakov. Tento príznak sa objavuje hlavne v letnom období, pretože sa tam môže nachádzať
veľké množstvo baktérií.
Najvýznamnejšie príčiny sú: a) voda, ktorá bola použitá na riedenie výrobku má vysoký
obsah baktérií (voda zo studne).
b) nedostatočné čistenie častí nádrže, kde sa hromadia tuhé
zbytky z dielcov (prach z dreva, nečistota atď.)
Ako prevencia sa odporúča pri čistení namáčacích nádrží pridať 0,1 – 0,2 % ADT 100.
Veľa druhov drevín, zvlášť ihličnaté, ako borovica sú plné živice uloženej v kapilárach a vo
vačkoch pri uzloch. Vylúčenie tejto živice pri sušení z dreva je nemožný proces a je tiež
ťažké zablokovať ich lakom, pretože slnečné žiarenie skôr alebo neskôr spôsobí jej výron.
IMT 51 je vodou riediteľný impregnant s dobrou brúsiteľnosťou môžu sa naň nanášať aj
vrchné laky na rozpúšťadlovej báze (OMT 20 a OMT 70).
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