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TECHNICKÝ LIST
Produkt

IMP 11/… Impregnačný ochranný lak
(farebné odtiene)

Hlavné použitie

Charakteristiky

Technické údaje

Ochranná impregnácia dverí, okien, zárubní, rámov, paluboviek,
chát, trámov a ďalších výrobkov vystavených atmosferickým
vplyvom.
Dobré prenikanie do dreva, dobrá preventívna ochrana proti hubám
a hmyzu. Výborná ochrana podkladu proti UV žiareniu.

- zbytok sušiny
- merná hmotnosť
- viskozita

22 % +/- 1%
0,834 +/- 0,03
13 s/F4 +/- 2 s

Sušenie pri izbovej teplote:
a) nechytá sa prach
b) suché na dotyk
c) suché do hĺbky

2 hod
6 hod
24 hod

- Nanášanie ďalšieho produktu po

18 hod

Skladovatelnosť produktu

12 mesiacov

Obal

kovový

Nanášanie

Štetcom, striekaním, ponorením, polievaním

Množstvo:

8 – 10 m2/l

Doporučené postupy
a) podklad
ihličnaté drevo
impregnácia
IMT 11
sušenie
2 hodiny
impregnácia
IMP 11/…
sušenie
24 hod
ľahké prebrúsenie
vrchný lak
OMT 20 – OMT 70 (LMT 11)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
-

-

-

Pred použitím produkt pretrepať v plechovke alebo dobre premiešať špachtľou a tiež dobre
premiešať produkty v nádobách na namáčanie.
Produkt je olejový farebný roztok pre vonkajšie a vnútorné použitie.
Používa sa iba ako ochranná impregnácia a aplikuje sa iba na neupravené drevo alebo na
drevo preventívne ošetrené s IMT 11.
Na brúsenie dreva nepoužívať oceľovú vlnu pretože zbytky zhrdzavejú a vytvoria na dreve
škvrny.
Produkt je k dispozícií v dvanástich odtieňoch (viď. tabuľka farebných odtieňov).
Pri rôznych typoch dreva s rôznym zafarbením, s rôznym stupňom absorpcie a rôznym
brúsením môžeme dostať rôzne odtiene.
Pri hrubšom brúsení sa dosiahne tmavšia intenzita sfarbenia, pri jemnejšom brúsení je
intenzita sfarbenia jemnejšia.
Jednotlivé odtiene série sa môžu navzájom miešať.
K dosiahnutiu svetlejšieho odtieňu treba zmiešať s transparentným IMT 11, pri podkladoch
s rôznym stupňom absorpcie odporúča sa ošetriť plochu s IMT 11 (transparentný), aby sa
netvorili škvrny.
Pre lepšiu homogenitu moridla odporúča sa povrch vytrieť čistou handrou alebo suchým
štetcom po 15 – 30 min. od nanesenia, aby sa odstránil nevsiaknutý zbytok výrobku.
U málo nasiakavých drevín, tvrdých drevín a pri vlhkom, chladnom ovzduší sa sušenie
predĺži.
Výrobky s viac nánosmi výrobkov série IMT 10 a IMT 11 je možno prelakovať nanesením
rovnakého produktu po predchádzajúcom odstránení nečistôt z podkladu.
Všetky farby série sú na svetle stabilné, nevytvárajú film.
Po otvorení plechovky, aby sa na povrchu nevytvoril film, treba skontrolovať po ukončení
práce, či bola dobre uzatvorená a aby objem vzduchu v plechovke nebol vyšší ako 1/3 objemu
produktu. Inak sa doporučuje preliať výrobok do menšej plechovky.
Ak sa tvorí film na povrchu v namáčacích nádobách, treba pridať 1 % prísady ADT 38.
IMP 11/… je typom pomaly schnúcej impregnácie, ale jeho penetračné schopnosti sú
vynikajúce.
Séria IMP 11/… farebná impregnácia je k dispozícií v týchto farbách:
IMP 11/327 orech
IMP 11/338 zelená
IMP 11/336 borovica
IMP 11/334 dub
IMP 11/502 mahagón
IMP 11/330 tmavý dub
IMP 11/337 oliva
IMP 11/335 duglaska
IMP 11/328 stredný orech
IMP 11/332 gaštan
IMP 11/333 teak
IMP 11/329 tmavý orech
IMP 11/331 eben

