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IMPRA
Biocidinė įmirkymo priemonė

 - Giliai įsigeria į medieną
 - Suteikia medienai ilgalaikę apsaugą nuo drėgmės
 - Sudėtyje yra veikliųjų medžiagų saugančių medieną nuo ją 

ardančių grybinių ydų (pamėlynavimo, puvinio)

2-4 h

8-30°C

5-7 m²/l

9-12 m²/l

 GAMINIO SAVYBĖS 
Ryškiai žalios spalvos vandeninė gilaus įmirkymo priemonė paslėptoms medi-
nėms konstrukcijoms. Saugo paviršių nuo ilgalaikio drėgmės poveikio ir medieną 
ardančių grybinių ydų (pamėlynavimo, puvinio). Giliai įsigeria.

 PASKIRTIS 
Įvairioms konstrukcijoms iš naujos arba senos, bet nepažeistos medienos – si-
joms, juodgrindėms, gegnėms, spariniams, apatinėms stulpų dalims ir kitoms 
paslėptoms medinėms konstrukcijoms, kurioms nereikalinga dekoratyvinė apdai-
la.  Ypač tinka drėgnoje aplinkoje esančiai medienai (pvz., besiliečiančiai su pa-
matu) apsaugoti.  Nerekomenduojama naudoti atviroms patalpų konstrukcijoms ir 
tiesioginių saulės spindulių apšviečiamiems paviršiams lauke, nes ilgalaikis UV 
spindulių poveikis sumažina apsaugines biocidų savybes.

 PAGRINDAS 
Tinka ir pjautinei, ir obliuotai medienai įmirkyti. 
Netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

 PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 
•	 Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas gry-

belio (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena 
turi būti sausa, ne didesnio kaip 20% drėgnumo. 

•	 Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulkės, 
suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai), žr. dalį „Specialios paviršiaus 
paruošimo rekomendacijos“. Nepatartina medienos valyti tokiais būdais kurie 
gali ją pažeisti (pvz., smėliasraute).

•	 Pašalinkite nuo paviršiaus pjuvenas.
•	 Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Jei 

naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medinį 
paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone. 

 ĮMIRKYMAS 
•	 Paviršių gaminiu „Pinotex Impra“ apdorokite nardinamuoju būdu arba 1–2 kar-

tus padenkite teptuku. Paviršių padenkite gausiai, kad mediena būtų kuo ge-
riau įsotinta. 

•	 Kuo daugiau priemonės įsigeria į medieną, tuo geriau ji apsaugoma.  
•	 Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.

 GALUTINĖ APDAILA 
„Pinotex Impra“ įmirkytas paviršius kitomis priemonėmis neapdorojamas.

 PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS 
•	 Prieš pradėdami apdoroti paviršių ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, gaminį 

kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, skiesti jo nereikia.
•	 Geriausia paviršiaus apsauga užtikrinama, kai paviršius dengiamas teptuku.  
•	 Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi 

būti +8...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnumas < 80%. Ne-
patartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės 
spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, gaminys gali blogai įsigerti į 
paviršių. 

•	 Tepkite išilgai medienos plaušų tolygiu sluoksniu. Ypač atidžiai reikia apdoroti 
tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių.

•	 Dėmesio! „Pinotex Impra“ įmirkytas paviršius lieka žalios spalvos, jis nedažo-
mas ir neapdorojamas kitomis medienos apsaugos priemonėmis.  

•	 Jei paviršių pageidaujama dažyti, tokiu atveju rekomenduojama jį įmirkyti ap-
sauginiu medienos gruntu „Pinotex Base“ arba „Pinotex Wood Primer“. 

•	 „Pinotex Impra“ nerekomenduojamas tiesioginių saulės spindulių apšviečia-
miems paviršiams, nes ilgalaikis saulės spindulių poveikis sumažina apsaugi-
nes biocidų savybes. 

•	 Gerai įmirkytos paslėptos konstrukcijos ilgai išlieka apsaugotos, todėl kitokios 
priežiūros joms nereikia.

•	 Atidžiai apdorojus medinių lentų galus, žymiai padidėja jų atsparumas drėgmei. 
•	 Darbo įrankius valykite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuva-

lyti tik mechaniškai.



Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek 
tiek skirtis.  Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus.  Importuotojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo 
naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Importuotojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be 
išankstinio įspėjimo.
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Gamintojas: „Akzo Nobel Baltics AS“, Tobiase 8, 10147 Talinas, Estija, Tel. (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com  
Atstovas: UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 2653760, pinotex.lt@akzonobel.com

 TECHNINIAI DUOMENYS 

Paskirtis Dengtos / paslėptos konstrukcijos

Rišiklis Vandenyje tirpus alkidas

Tankis 1,01 ± 0,02 kg/l

Sausųjų medžiagų kiekis 16 ± 2%

Spalva Žalia

Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH) nekimba dulkės po 2-4 h

Dengiamumas (1 sluoksnis) pjautinė mediena 5-7 m²/l 
(145-200 g/m²) 
obliuota mediena 9-12 m²/l 
(85-110 g/m²)

Skiediklis vanduo

Darbo įrankiai teptukas, nardinimo priemonės

Įrankių valymas vanduo

Laikymo uždaroje gamyklinėje 
pakuotėje trukmė

2 metai

Laikymo sąlygos uždaroje taroje, temp. +5…35 °C

Pakuotė 3 L / 10L

 SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO REKOMENDACIJOS 
•	 Suteptą paviršių rekomenduojama valyti sausu šepečiu. Stipriai prilipusias dulkes, rie-

balus ir suodžius valykite šarminiu valikliu „Lavatio“, paskui perplaukite paviršių švariu 
vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol jis išdžius. 

•	 Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną 
šepetį, kempinę ar gremžtuką. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Bio-Lavatio“, per-
plaukite švariu vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite, kol išdžius. 

•	 Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste).
•	 Metalinės detalės. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. 

Nuo anksčiau neapdorotų metalinių detalių plieniniu šepečiu arba šlifavimo popieriumi 
nuvalykite rūdis ir detales nugruntuokite dažais „Professional Traditional Metal Pri-
mer“ arba „Hammerite No.1 Rustbeater“. 

 DARBO SAUGA 
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi tu-
rėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. 
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis 
į gydytoją. Biocido autorizacijos liudijimas Nr. (11.1)11.2-A-08VAP601174-13-124, galioja 
iki 2018-09-04. Skystis. Medienos konservantas (8 tipo biocidas). Daugiau informacijos 
apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Prieš naudojimą perskaityki-
te instrukciją.

 APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS 
Pabaigę dažyti gerai uždarykite dažų indą. Prieš plaudami darbo įrankius pašalinkite nuo 
jų dažų likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį ir konteine-
rį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.




