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WOOD PRESERVER NT - bezbarwny impregnat gruntujący do surowego drewna 

 

ZAKRES 

STOSOWANIA 

Bezbarwny impregnat do ochrony drewna na bazie wody, do zastosowania powszechnego, jak i 

przemysłowego, do drewna znajdującego się na wolnym powietrzu, do ochrony przed sinizną, 

podstawczakami powodującymi głęboki rozkład drewna oraz owadami - technicznymi szkodnikami drewna. 

Elementy impregnowane nie powinny być narażone na stały/bezpośredni kontakt z glebą lub wodą. Do 

ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem grzybów powodujących siniznę, grzybów powodujących 

rozkład drewna oraz owadami - technicznymi szkodnikami drewna. Nadaje się do stosowania jako podkład 

pod wszystkie typy farb i środków do drewna. Nie tworzy powłoki. Reguluje chłonność drewna i obniża 

zużycie farb nawierzchniowych. Zaimpregnowane drewno należy zabezpieczyć środkiem nawierzchniowym, 

chroniącym drewno przed czynnikami atmosferycznymi (np. lakierobejca, lakier, impregnat barwny). 

 

Polecany jest jako podkład przed nałożeniem produktów nawierzchniowych do elementów drewnianych na 

zewnątrz: m.in. elewacje, meble ogrodowe, płoty, pergole, okna i drzwi, balustrady. Nadaje się na 

powierzchnie drewniane oszlifowane i nieoszlifowane. Nie nadaje się do drewna, które jest w stałym 

kontakcie z ziemią i/lub wodą. 

 

 

GŁÓWNE 

ZALETY 

PRODUKTU 

 W pełni zabezpiecza drewno przed rozwojem grzybów powodujących siniznę i rozkład drewna 

 Chroni drewno przed owadami - technicznymi szkodnikami drewna 

 Nie tworzy powłoki, wnika w drewno wzmacniając jego strukturę 

 Reguluje chłonność drewna 

 Zwiększa przyczepność i wydajność wyrobów nawierzchniowych 
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KOLOR bezbarwny 

 

 

 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] PN-EN ISO 2811-1 1,009 

Lepkość dynamiczna [mPas]  <2 

Ilość warstw  
2-3 w zależności od rodzaju 

zabezpieczanych powierzchni 

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] PN-C-81519 

ok. 4-6 godzin (temperatura 

ok. 20oC, wilgotność względna 

65%); w niskiej temperaturze i 

przy dużej wilgotności 

czas schnięcia będzie dłuższy 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] - po 4 h 

Dawkowanie  - 
 

200 ml/m2 

 
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/f/FW):130 g/l (2010). Produkt zawiera max 50 g/l. 

 

 

DATA 

WAŻNOŚCI 

2 lata od daty produkcji 

 

 

 

 

SPOSÓB 

NANOSZENIA 

 

 

SPOSÓB 

UŻYCIA 

pędzel, wałek 

 

 

 

 

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

 Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.  

 Powierzchnie zabrudzone przeszlifować i odpylić.  

 Powierzchnie uprzednio malowane: usunąć złuszczenia, przeszlifować i odpylić.  

 Zeszlifować poszarzałe drewno. 

 

 

2. IMPREGNOWANIE 

Profesjonalne/przemysłowe: zanurzeniowo lub przepływowo w specjalnych urządzeniach, natryskowo w 

zamkniętych komorach.  

Profesjonalne/prywatne - domowe: pędzlem lub wałkiem (syntetycznym do produktów na bazie wody) 

nanosić równomierną, cienką warstwę wzdłuż słojów. Przed użyciem wymieszać. Nie stosować w 

pomieszczeniach. 

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu. 

Podczas aplikacji i wysychania impregnatu temperatura powietrza, podłoża oraz produktu powinna wynosić 

od +10 do +30 °C i powinna być wyższa od punktu rosy. Wilgotność względna powinna wynosić poniżej 

80%. 
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3. DODATKOWE INFORMACJE 
 

 Czyszczenie narzędzi: Wodą natychmiast po użyciu.  

 Przechowywanie w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, z dala od promieni 

słonecznych; w suchym; chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać  

i transportować w temperaturze od 5 °C do +30 °C.  

 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.  

 Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.  

 Unikać zanieczyszczenia gleby i wody.  

 W razie niedostatecznej wentylacji nosić odpowiednią maskę.  

 Nie wdychać par ani mgieł.  

 Dla zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi należy nanieść warstwę nawierzchniową 

(lakier, lakierobejca, lazura, emalia) marki Bondex.  

 

 

 

 

ATESTY  Posiada atest higieniczny 

 Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: nr 7871/19 

 

 

ZALECENIA 

BHP I P. POŻ. 

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki. 

 

 

 

 

OPAKOWANIE  

HANDLOWE 

0,75L, 2,5L, 5L, 20L 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania 

zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty 

Technicznej. 
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