
 

 

 

Technický list 

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú 

všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú 

konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na 

náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré 

vydania technických listy strácajú novými vydaniami svoju platnosť. 

 

 

Ochrana dreva obsahujúca rozpúšťadlá  

  

SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund 30285 

  

 

Popis produktu a oblasť použitia:  
Ihneď aplikovateľný, tekutý, na báze rozpúšťadiel, 
bezfarebný prostriedok na ochranu dreva. Prostriedok na 
ochranu dreva slúži na ochranu staticky nenáročných 
stavebných častí bez kontaktu s pôdou (GK 2 a 3) vo 
vonkajšom prostredí proti prehnitiu a modraniu podľa DIN 
68800 Časť 3. „Holz-Imprägnier-Grund“, nepoužívať vo 
vnútri  
Pozor: „Holz-Imprägnier-Grund“ obsahuje biocíd. Biocíd 
používať bezpečne. Pred použitím prečítať leták a 
informácie o produkte. K zamedzeniu rizík pre človeka 
a životné prostredie musia byť dodržané pokyny na etikete  

 
Biocíd - Produkt:  
RL 98/8/EG: DE-2012-MA-08-00105  

 
Účinné látky:  
6,1 g/kg Propikonazol (CAS: 60207-90-1)  
2,9 g/kg IPBC (CAS 55406-53-6)  

 
Vlastnosti:  
-preventívne pôsobenie proti modraniu a plesňovým 
infekciám 
-vysoká nasiakavosť  
-adhézny mostík pre následnú glazúru alebo lak  
-rýchlo schnúci  
-matný povrch  
-pre rozmerovo stále a  rozmerovo nestále  stavebné časti  
–bez aromatických látok (VdL-RL-01)  

 
Farba: bezfarebný   

 
Objem: 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 25 l  

 
Aplikácia:  
Všeobecné pravidlá:  
Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí 
zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky vrstvy a 
prípravy by sa mali vždy riadiť objektom a požiadavkami, 
ktorým sú vystavené. Rešpektujte aktuálne BFS návody, 
vydané podľa technických smerníc pre maliarke a lakové 
práce (zhotovovateľ smerníc- Bundesausschuss Farbe und 
Sachwertschutz). Pozrite si tiež VOB, časť C DIN 18363, 
odsek 3- Natieranie a lakovanie. 
Ďalšie spracovanie/odstránenie vrstiev farby ako je 
brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže vytvárať 
nebezpečný prach a/alebo paru. Práce vykonávajte len v  

 
dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použite 
vhodné (respiračné) ochranné pomôcky.  
Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez 

oddeľujúcich substancií. Pri nestabilných podkladoch sa 

musí testovať ich nosnosť a spôsobilosť pre následné 

nátery. V prípade potreby vytvorte testovaciu plochu a 

skontrolujte priľnavosť mriežkovou skúškou alebo 

odtrhovou skúškou. Pri opakovanom nátere previesť 

prebrúsenie medzi nátermi.  

 
Základné staré nátery vyčistiť obrúsiť. Ostré hrany obrúsiť. 

Pri vodorovných plochách dbať na dostatočné odtekanie. 

Vlhkosť dreva by nemala presiahnuť pri listnatých drevinách 

12 % a ihličnatých drevinách 15 %. Čím suchší je podklad, 

tým väčšia je nasiakavosť, čím sa zväčší ochranná funkcia 

a trvanlivosť následných náterov. Tropické dreviny vyčistiť 

zo zložkou spomaľujúcou schnutie- Nitroriedidlom 

a previesť skúšobný náter Vo vonkajšom prostredí je 

odporúčané, neošetrené alebo voľne položené drevené 

komponenty, náchylné na pleseň predošetriť s „SÜDWEST 

Holz Imprägnier- Grund“. Technický list DIN 68800 časť 3 a 

BfS leták 18 sledovať. 
 

Spracovanie:  
Opatrne otvoriť a používať Pri .práci nejesť a nepiť. Vyhýbať 
sa zápalným zdrojom, nefajčiť. 
  

Schválené aplikačné metódy:  
 
Neprofesionálny používateľ: 
Nerozriedené natierať.  
 
Profesionálny používateľ:  
Nerozriedené natierať, ponárať, lakovací tunel,  
automatizované namáčanie. 
 
Potrebné množstvo nanesenia: 150 - 200 ml m2 pre 
všetky prípustné procesy nanášania.  

 
Pracovná teplota:  
Nepoužívať a sušiť pri teplote nižšej ako+ 5˚C( teploty 
objektu a teploty vzduchu) .  
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SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund  
 

 
Sušenie:  
(+ 20˚C/ 65% relatívnej teploty vzduchu)  
Suchý:   prib. 2 hodiny  
Pretierateľný:   prib. 24 hodín 
 
Minimálne 24 hodín nechať schnúť. Potom pretrieť 
z vhodným ukončovacím náterom, aby sa zabránilo zmytiu 
pôsobiacich látok. Ukončovací náter je potrebný udržiavať 
v dobrom stave. Pri nižších teplotách alebo vysokej 
vlhkosti vzduchu sa zvýši čas schnutia.  

 
Čistenie náradia :  
Hneď po skončení vyčistiť čističom na štetce alebo 
terpentínovým olejom. 

 
Skladovanie:  
Skladovať v chladnej suchej a nemrznúcej nádobe dobre 
uzavreté. Nádoby skladovať len v dobre vetraných 
miestnostiach. Nevystavovať teplu a priamemu slnku. V 
skladových priestoroch nefajčiť.  
Otvorené balenie pevne uzatvoriť. Predpoklad aby bol 
produkt Biozides účinný, je správne skladovanie a 
dodržanie dátumu spotreby. Kukni Šaržu a etiketu na 
vrchnáku.  
 

Dátum minimálnej spotreby:  
Pozri tlač na vrchnáku, pri prekročení dátumu spotreby nie 
je zaistená účinnosť  biocídu.  
 

Ďalšie pokyny:  
Nesmie sa používať vo vnútri .Výnimka je použitie vo 
výrobe napríklad vo výrobných halách. Len v dobre 
vetraných priestoroch používaných na výrobu . Ošetrené 
drevo sa vo vnútorných priestoroch môže použiť len na 
okenné rámy a vonkajšie dvere. Pri natieraní okien 
a vonkajších dverí dbať na dobré vetranie a vnútornú 
ventiláciu. Okná a dvere nechať otvorené (Prievan výmena 
vzduchu min. 5/h). Minimalizovať zdržiavanie 
v pracovných priestoroch. Nosiť pri nanášaní vhodné 
ochranné oblečenie (ochrana dýchania, ochranné rukavice 
,topánky, ochranný oblek) (pozri údaje v bezpečnostnom 
liste). Pri použití v lakovacom tunely ako aj pri namáčacom 
procese použiť lokálnu odsávačku (LEV) s minim. 85% 
stupňom zachytenia Ošetrené drevá musia pred ďalším 
ošetrením vysušené (napr.. preložením , preskladnením ). 
Zabrániť každému nasiaknutiu do zeme. Pri použití 
produktu je potrebné vhodné zakrytie, aby sa priamo do 
zeme nedostali žiadne časti prostriedku. Ošetrené drevo 
skladovať pod strechou alebo na pripevnenom 
a neprepúšťajúcom podklade, aby sa zabránilo 
prepusteniu kvapiek a zvyšku produktu a kontaminovanej 
dažďovej vody do zeme, podzemnej vody a vodných 
tokov. Zabrániť každému nepotrebnému kontaktu. 
Zneužitie môže viesť k zdravotným problémom. Plyny 
a pary nevdychovať.  
Chrániť proti statickej elektrine. Výpary môžu vo vzduchu 
vytvoriť explozívnu zmes  

 
 

 
EG-Smernica 2004/42/42: 
Produkt „Holz-Imprägnier-Grund“ nespadá pod VOC 

kategórie(out of scope) 

 

VDL-Prehlásenie ( obsiahnuté látky):  
alkalydová živica, alifatické uhľovodíkové zmesi, glykoly, 

sušiace látky, antioxidanty, odpeňovače, Filmová ochrana 

na báze Jód propinyl butylcarbamat 

 

GISCODE: HSM-LV20  

 
Popis produktu:  
Nebezpečenstvo: 
Uhľovodíky, C11-C14, isoalkany, cyklické, <2% Aromáty 
Propiconazol 6.10 g/kg, 3-Jód-2-propinyl-butylcarbamat 
2.90 g/kg  
H304:može byť pri prehltnutí a vniknutí do dýchacích ciest 

smrtiaci. H412:Škodlivý pre vodné organizmy s 

dlhotrvajúcim pôsobením. 

 

P102:Sa nesmie dosať do rúk deťom. 
P273:Vyvarovať sa vypusteniu do prírody 
P301 + P310:PRI PREHLTNUTÍ: Ihneď volať doktora 
alebo toxikologické informačné centrum.  
P331:Nevyvolávať žiadne dávenie.  
P330:Ústa opláchnuť.  
P501:Obsach nádobu odovzdať povolenému likvidátorovi 
alebo v zberných komunálnych dvoroch.  
EUH066:Opakovaný kontakt môže viesť k popraskanej, 
alebo potrhanej pokožke 
 
Obsahuje  Propiconazol, 2-Butanonoxim , 2-Ethylhexyl- 
Glycidylether, 3-Jód-2-propinylbutylcarbamat , anhydrit 
kyseliny ftalovej. Môže spôsobovať alergické reakcie. 
Obsahuje  epoxidové zloženia . Môže spôsobovať 
alergické reakcie.  
 
K zabráneniu rizika pre človeka a životné prostredie čítať 
návod na použitie. nepoužívať pri drevách ktoré 
prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami 
a potravou pre zvieratá. Pred použitím prečítať technický 
list a bezpečnostný list . 
 

Prvá pomoc 
Všeobecné pokyny   
Človek podávajúci prvú pomoc sa musí sám chrániť. Pri 
bezvedomý dať do stabilnej polohy a vyhľadať lekársku 
pomoc. Osobe v bezvedomí nepodávajte nikdy nič cez 
ústa. Pri nadýchaní sa prostriedkom vyviesť osobu na 
čerstvý vzduch. Pri nepravidelnom dýchaní alebo 
zastavení dýchania dávať umelé dýchanie. 
Kontaminované oblečenie ktoré je v priamom kontakte 
s kožou hneď vyzliecť. Pokožku dôkladne umyť vodou a 
mydlom alebo použiť uznaný čistič na pokožku. 
Nepoužívať ŽIADNE rozpúšťadlá, alebo riedidlá. Pri 
pretrvávajúcom svrbeniu pokožky upovedomiť lekára  
 
 
 
 

http://www.sudwest.sk/
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SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund  
 

 
Pri očnom kontakte, odstrániť očné šošovky Hneď 
vyplachovať vodou minimálne 15 minút. Pri 
pretrvávajúcom štípaní očí vyhľadať očného lekára.  
Pri prehltnutí sa ihneď poradiť s doktorom a ukázať 
balenie alebo etiketu výrobku. Ošetrujúcemu lekárovi 
ukázať balenie, etiketu. 
 
Likvidácia: 
Produkt, kontaminované  Materiály a nádoby bezpečne 
odstrániť. Prázdne nádoby znovu nepoužívať. Neliať do 
výlevky. – Odpadové závery: 03.02.05. WGK 2 (VwVwS)  
 
Ďalšie informácie aktuálny bezpečnostný list pod 
www.suedwest.sk  
 
Od november /2017/KM  

 

http://www.sudwest.sk/

