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WOODEX BASE
impregnace  

TYP Impregnační ochrana dřevěných povrchů v exteriéru, provádějící se před 
jejich  úpravou  lazurou  či  lakem.  Impregnace obsahuje  látky,  které  se 
vsáknou hluboko do dřeva, nevytváří film a účinně zabezpečují povrch 
pro jeho následné ošetření různými nátěry.
Je vhodná na všechny druhy dřeva, i na mastné dřeviny jako dub, teak, 
mahagon apod. 
Na palubky, terasy, mola a zahradní nábytek

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netěkavé látky Asi 5% vol.

Vypařující se org. látky EU VOC limit (kat A/f): 130 g/l 2010. VOC výrobku: max. 130 g/l

Praktická spotřeba Neopracované dřevo: 4-8 m2/l
Ohoblované dřevo: 8 - 10 m2/l

Hustota Asi 0,8 g/ml

Doba schnutí, +23°C,
RH 50%

Nevytváří žádný film – povrch se zdá být suchý, jakmile mořidlo pronikne 
do dřeva. Povrch lze natřít či nalakovat za 1 hod, u vodou ředitelných 
barev za 16 hod..

Mytí pomůcek Ředidlem TEKNOSOLV 1621

Odstín bezbarvý

POKYNY PRO POUŽITÍ

Aplikace WOODEX BASE nanášíme na suchý a čistý povrch měkkým štětcem, 
stříkacím zařízením nebo ponořením na 15 min.-12h. Dřevo ponořené 
několik hodin bude dobře odolávat praskání.
Konce  dřeva  a  i  jiné  velmi  nasákavé  povrchy  natřeme  několikrát. 
Neabsorbovaný nátěr setřeme za 0,5-1 hodinu po natření.

Podmínky při natírání

Povrch musí být suchý.

Vlhkost dřeva musí být pod 20%
Při natírání a při schnutí mořidla musí být teplota vzduchu, povrchu a 
mořidla nad 5°C při relativní vlhkosti vzduchu pod 80%.

MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU, 
OBJEDNEJTE SI JEJ ZDE.

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen  
uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínu, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a  
okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. 
Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.
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