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IMPRA PLUS
Pigmenteeritud biotsiidne puidu-
immutuskrunt
- Puidukonservant (TL8), ennetab mädaniku ja sine teket
- Imendub sügavale puitu
- Värvitoon – roheline

2-6 h

8-30°C

TOOTE OMADUSED
Veepõhine, kasutusvalmis puidukonservant. Tagab immutatud pinnale sine ja 
mädaniku (ainult okaspuidul) vastase kaitse. Toode on rohelist tooni, sisaldab 
vaha ning on vett tõrjuvate omadustega. Sobib nii koduseks kui ka kutsealaseks 
kasutamiseks.

KASUTUSKOHT
Toode on mõeldud kasutamiseks välistööl avatud või varjatud puitkonstruktsioo-
nide immutamiseks, samuti kasvuhoone puitkonstruktsioonide kaitseks. Sobib 
uuest, aga ka vanemast, riknemata puidust postide, talade, põrandalaagide, sari-
kate, müürlatide jm. puitkonstruktsioonide immutamiseks, kus dekoratiivne vii-
mistlus ei ole vajalik. Toodet sobib kasutada taimede vahetus läheduses. 
Immutuskrunti kasutada üksnes maapealsetel puitosadel (vastavalt EN 335 klass 
2 ja 3), mis ei ole kontaktis maapinna või veekeskkonnaga.
Mitte kasutada toodet sisetingimustes.

ALUSPIND
Sobib nii saetud kui hööveldatud puitpinna immutamiseks. 
Piirang - mitte kasutada toodet aiamööblil, samuti seenhaigustega nakatunud või 
kahjuritest asustatud puidu töötlemiseks.

PINNA ETTEVALMISTUS
• Töödeldav puitpind peab olema puhas, kvaliteetne ning vaba seenkahjustus-

test (mädanik-, hallitus- ja sinavusseentest) ja vetikatest. Kõikidel töötlemis-
etappidel peab puit olema kuiv, niiskussisaldusega alla 20%.

• Sõltuvalt mustuse liigist (tolm, tahm, hallitus, orgaanika) valida sobiv pinna-
puhastamise meetod. Vältida puitu kahjustada võivate puhastusmeetodite (nt 
liivaprits) kasutamist. Eemalda pinnalt saepuru.

• Varem värvitud, lakitud või puidukaitsevahendiga töödeldud puit tuleb enne 
immutama asumist puhastada puhta puiduni. 

• Enne töö algust veenduda, et maapind oleks kaitstud, kasutades selleks näi-
teks kilet.

• Puitdetailide kinnitamisel eelistada tsingitud naelu ja kinnitusklambreid. Eel-
nevalt töötlemata metalldetaile kasutades tuleb need enne puitpinna töötle-
mist eraldi rooste vastu kaitsta.

IMMUTAMINE
• Enne töö algust tutvuda toote ohutusalase infoga.
• Enne kasutamist ja töö käigus toodet hoolikalt segada. Toode on kasutusval-

mis ega vaja vedeldamist. Töövahendina kasutada üksnes pintslit.
• Toode Pinotex Impra Plus kanda pinnale pintsliga 1-3 kihis kogukuluga 

5-6 m²/l. Enne järgneva kihi kandmist lasta eelmisel kihil taheneda, tavaliselt 
2-6 tundi normaalsetes ilmastikuoludes.

• Kaitse sine ja mädaniku vastu saavutatakse, kui pinnale on kantud ettenähtud 
kogus toodet ning tootel on lastud nõuetekohaselt kuivada.

• Toode sisaldab vaha ning on vett tõrjuvate omadustega, mistõttu tuleb järgnev 
kiht kanda pinnale enne eelneva kihi lõplikku kuivamist või hiljemalt 2-3 päe-
va möödudes. Pikema vahe puhul teostada esmalt proov ja veenduda, et pind 
ei oleks toodet hülgav.

• Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise otsi, kuna seda kaudu toimub kõige inten-
siivsem niiskuse imendumine puitu.

LÕPPVIIMISTLUS
• Tootega Pinotex Impra Plus immutatud pind jääb roheline ning ei ole mõel-

dud hilisemaks ülevärvimiseks ega puidukaitsevahendiga töötlemiseks.
• Juhul, kui pinda soovitakse hiljem üle värvida, tuleb puitpinna immutamiseks 

kasutada värvitut puiduimmutuskrunti Pinotex Wood Primer BPR või 
Pinotex Base BPR. 

SOOVITUSED VÄRVIMISEKS JA LADUSTAMISEKS 
• Toode kanda pinnale ühtlase kihina. Töötamisel vältida pritsemete sattumist 

ümbritsevatele pindadele, nt taimedele, müüritisele, klaasile. Kuivamata 
pritsmed tuleb puhastada koheselt vee ja puhastusvahendiga. Taimedele sat-
tunud toode tuleb koheselt veega maha loputada.

• Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur toote pinnale kandmise ja kuivamise ajal 
+8…30°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 80 %. Vältida värvi-
mist tuulise ilmaga, samuti otsese päikesekiirguse käes, kuna lahusti liigin-
tensiivne aurustumine võib takistada toote imbumist puitu.

• Mitte kasutada toodet niisketes oludes või kui enne toote lõplikku kuivamist 
on sademete oht. 

• Töövahendid puhastada koheselt peale töö lõpetamist, kuivanud toodet saab 
eemaldada ainult mehhaaniliselt.

• Hoida toodet ohutus kohas tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril 
5-30°C; hoida toodet eemal toiduainetest. Peale kasutamist sulgeda pakend 
hoolikalt. Lekke vältimiseks hoida ja transportida pakendit alati püstiasendis.

5-6 m²/l
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Mitmed tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes ning võivad varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest 
jne. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saa-
miseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.

TEHNILISED ANDMED  

Kasutuskoht välistööd
Värvitoon  roheline  
Kuivamisaeg ( 23°C / 50% RH ) ülevärvitav 2-6 h pärast
Katvus 5-6 m²/l
Vedeldi kasutusvalmis, ei vedeldata 
Töövahend pintsel
Töövahendite puhastamine vesi
Säilivusaeg suletud tehasetaaras 36 kuud
Toote säilitamine suletud originaalpakendis, temp.+5…30°C
LOÜ sisaldus Maks 75 g/l (EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus 

antud toote puhul - alaliik A/e, 130 g/l)
Pakend 2,5 L / 5 L

OHUTUSALANE TEAVE
Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Mahavoolanud 
toode kokku koguda. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti 
poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida 
silma, nahale või rõivastele sattumist. Halva enesetunde korral 
võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Sisu ja 
pakend kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riik-
like ja rahvusvaheliste õigusaktidega. Sisaldab: 1,2-bensiso-
tiasool-3(2H)-oon, CMIT/MIT segu (3:1), oktilinoon (ISO), IPBC, 
propikonasool (ISO). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. 
Sisaldab: toimeainet propikonasool 2,4 g/l (0,24 massi%) CAS nr 
60207-90-1 ja toimeainet IPBC 9,9 g/l (0,95 massi%) CAS nr 
55406-53-6. 

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS
Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne toode. Ohtlikke tootejäätmeid ja puhasta-
mata pakendeid ei ole lubatud panna kokku majapidamisjäätmetega, vaid tuleb koguda 
eraldi ja hävitada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte 
valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse.

TOOTJA
AkzoNobel ettevõte Euroopa Liidus.

ESINDAJA
Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, 10147 Tallinn, Eesti, tel 6305 299 
pinotex.ee@akzonobel.com

TÖÖOHUTUS 
SILMA SATTUMISEL eemaldada kontaktläätsed, loputada silmi puhta veega vähemalt 10 
minutit, hoides silmalauge avatuna. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. 
SISSEHINGAMISEL viia kannatanu värskesse õhku, hoida teda soojas ja puhkeasendis. 
Kui kannatanu ei hinga, kui hingamine on ebaregulaarne või tekib hingamispeetus, teos-
tada kunstlikku hingamist või hapniku andmist väljaõppinud isikute poolt. 
NAHAGA KOKKUPUUTEL eemaldada saastatud rõivad ja jalatsid. Pesta nahka põhjali-
kult seebi ja veega või kasutada naha puhastamiseks mõeldud tunnustatud vahendeid. 
MITTE kasutada lahusteid või vedeldajaid. 
ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud ja juua rohkelt vett. Pöörduda koheselt arsti 
poole ning näidata pakendit või pakendimärgistust. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasen-
dis. MITTE kutsuda esile oksendamist. 
ESMAABITÖÖTAJATE KAITSE: mitte ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või 
ilma sobiva väljaõppeta. Suust-suhu hingamise teostamine võib olla ohtlik abi osutavale 
isikule. 
Kõrvalmõjud. Esmaabi õnnetuse korral: Tel: 112 ja MÜRGISTUSTEABEKESKUS tel: 16662. 
Alati pöörduda arsti poole, kui on kahtlusi ja sümptomid püsivad. Silma pritsimisel võib 
vedelik põhjustada ärritust ja tagasipöörduvat kahjustust. Allaneelamine võib põhjustada 
iiveldust, kõhulahtisust ja oksendamist. Riskivähendamismeetmed. Kasutada sobivaid 
isikukaitsevahendeid (kaitsekombinesoon, -kindad, -jalanõud) toote kasutamisel ja värs-
kelt töödeldud puidu käsitlemisel. Vältida auru ja udu sissehingamist. Kaitsmata inime-
sed ja loomad peaks töödeldud pindadest eemal hoida vähemalt 48 tunni jooksul või kuni 
pinnad on kuivad. Peale käitlemist ning enne söömist, joomist ja suitsetamist pesta käed. 
Mitte reostada taimestikku ja katta kalatiik ja veemahutid enne toote kasutamist. Mitte 
kasutada toodet puidul, mis võib otseselt kokku puutuda toiduainete või loomasöödaga.
Biotsiidi loaomanik: Akzo Nobel Decorative Coatings BV, Christian Neefestraat 2, 1077 WW 
Amsterdam, Holland. Loa nr. EE-NAMR2017-0086. Vedelik. Kasutusala: konservandid – 
TL8. 


