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Technický prospekt 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom 
prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu 
pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. 
Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť. 
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HORNBACH Impregnačný základ na drevo v exteriéri  
 
 hlboko prenikajúce účinné látky na optimálnu ochranu proti zmodreniu 
 5-ročná dlhodobá ochrana* 
 stop hubám 
 

Vlastnosti 
Bezfarebný tekutý prostriedok na ochranu dreva (PT 8), pripravený na priame použitie, na základné nátery 
staticky nenamáhaného dreva bez kontaktu so zemou v exteriéri. Ochrana pred hnilobou a zmodrením podľa 
DIN 68800, časť 3. Vysoko hĺbkovo účinný, vysoko odolný proti poveternosti, rýchloschnúci. Zlepšuje 
priľnavosť a trvanlivosť následných náterov. 5-ročná dlhodobá ochrana* v kombinácii s lazúrami, lakmi a 
krycími farbami na drevo vo vonkajšom prostredí firmy Hornbach.  
 
*V závislosti od konštrukcie, zaťaženia poveternosťou a podkladu. Zároveň platia nasledujúce predpoklady: Je nutné dodržiavať zásady 
konštruktívnej ochrany dreva. Základný náter musí byť aplikovaný na podklad v súlade s pokynmi popísanými nižšie, potom by mala 
nasledovať finálna vrstva lazúrami, lakmi alebo krycou farbou na drevo od firmy Hornbach. Pri plochách, ktoré sú vystavené silnému 
pôsobeniu poveternosti a vlhkosti je prípadne nutné počítať s kratšou trvanlivosťou. 

 

Účel použitia 
Ideálne na surové, tlakovo impregnované drevo ohrozené zmodrením, prevažne ihličnanové, ako je 
napríklad smrek, jedľa, oregonská borovica, beľové drevo duba, borovice, smrekovca, červenej meranti, 
douglasky atď.  
Používajte iba v exteriéroch! 
 

Farebný odtieň 
Bezfarebný 
 

Stupeň lesku 
- 
 

Obsiahnuté látky 
Silikonizovaná akrylová živica, voda, aditíva. Fungicídne účinné látky: 3-Jód-2-propinylbutylkarbamát: 2,26 g 
v 0,75 l, 7,53 g v 2,5 l. Permetrín (ISO): 0,072 g v 0,75 l, 0,24 g v 2,5 l.  
Obsah VOC v tomto produkte dosahuje max. 25 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/h od 
roku 2010). 
 

GIS-kód 
HSM-LV10 
 

Označenie 
- 
 

Riediaci prostriedok 
Pripravený na použitie. 
 

Výdatnosť 
1 liter stačí na cca 13 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného 
náteru na objekte.  
 

Doba schnutia 
Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľné po cca 6 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia 
teplota môžu schnutie spomaliť. 
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Náradie 
Akrylový štetec.  
Iba natierať, nikdy nestriekať ani nerozprašovať!  
 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití náradie opláchnite vodou. 
 

Metóda natierania 
Podklad musí byť čistý, suchý, nemastný a nosný. Vlhkosť dreva by nemala presahovať 15 %. Drevo s 
obsahom živice či zvyškov mastnoty opláchnite roztokom univerzálneho riedidla.  
 
Pred použitím dobre premiešajte. V závislosti od absorpčnej schopnosti natrite drevo zo všetkých strán raz či 
dvakrát základným náterom.  
Do týždňa aplikujte finálnu vrstvu pomocou lazúr, lakov alebo farby chrániacej proti poveternosti od firmy 
Hornbach. 
 

Dôležité upozornenia 
Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre vzduch aj podklad)! P234 Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. 
P405 + P235 Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte v chlade. Skladujte v nezamŕzajúcom prostredí! Chráňte 
pred mrazom! Otvorené balenie spotrebujte čo najrýchlejšie. Minimálna trvanlivost’ neotvoreného výrobku 
do: pozri dátum trvanlivosti. 
 

Bezpečnostné pokyny 
 
      Pozor 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
H302 Škodlivý po požití. 
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o 
produkte.  
EUH208 Obsahuje 3-Jód-2-propinylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu. 
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. 
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 
P301 + P312 Po požití: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte národné toxikologické informačné 
centrum alebo lekára. 
P330 Vypláchnite ústa.  
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.  
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P260 Nevdychujte prach/hmlu/pary.  
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.  
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P304 + P340 Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovat‘ v polohe, 
ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. 
P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  
P303 + P352 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla.  
P301 + P330 + P331 Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. 
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
P273 Zabránte uvol‘neniu do životného prostredia.  
 

Odstranění 
P501 Tento výrobok a jeho obal odovzdajte v zberni nebezpečných odpadov (Auto určené pre zvoz 
nebezpečného odpadu).  
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