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IMPRA PLUS
Biocidinis įmirkomasis medienos gruntas 
su pigmentais
- Medienos konservantas (TL8), saugo paviršių 

 nuo puvimo ir pamėlynavimo
- Giliai įsigeria į medieną
- Spalva – žalia

2-6 h

8-30°C

GAMINIO SAVYBĖS
Paruoštas naudoti vandeninis medienos konservantas. Įmirkytą paviršių saugo 
nuo pamėlynavimo ir puvimo (tik spygliuočių medieną). Konservantas yra žalios 
spalvos, papildytas vašku, todėl atstumia vandenį. Skirtas naudoti namų sąlygo-
mis ir profesionaliajam naudojimui.

PASKIRTIS
Gaminys tinka lauke esančioms atviroms ir paslėptoms medinėms konstrukci-
joms įmirkyti, taip pat medinėms šiltnamių konstrukcijoms apsaugoti. Tinka 
stulpams, sijoms, juodgrindėms, gegnėms, spariniams ir kitoms medinėms kons-
trukcijoms iš naujos arba senos, bet nepažeistos medienos įmirkyti, kai nereika-
linga dekoratyvinė apdaila. Gaminį galima naudoti arti augalų. Įmirkomasis grun-
tas naudojamas tik virš žemės paviršiaus esantiems mediniams paviršiams (pagal 
EN 335 standarto 2 ir 3 klasę), nesiliečiantiems su gruntu ar vandeniu.
Netinka naudoti patalpose.

PAGRINDAS
Tinka ir pjautinei, ir obliuotai medienai įmirkyti. 
Apribojimas: netinka sodo baldams, grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
• Apdorojama mediena turi būti švari, kokybiška, nepažeista grybinių ydų (puvi-

nio, pelėsio ir pamėlynavimo) ir neapaugusi dumbliais. Visais apdorojimo eta-
pais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 20 % drėgnio.

• Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulkės, 
suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai). Nepatartina medienos valyti to-
kiomis priemonėmis, kurios gali ją pažeisti (pvz., smėliasraute). Pašalinkite 
nuo paviršiaus pjuvenas.

• Anksčiau dažytą, lakuotą arba medienos apsaugos priemone padengtą paviršių 
prieš įmirkant reikia nušlifuoti iki grynos medienos. 

• Prieš naudodami priemonę, pasirūpinkite žemės paviršiaus apsauga, pavyz-
džiui, uždenkite jį plastikine plėvele.

• Medines detales rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Jei 
naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš apdorojant medie-
ną, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.

ĮMIRKYMAS
• Prieš pradėdami darbą perskaitykite priemonės saugos informaciją.
• Prieš pradėdami apdoroti paviršių ir darbo eigoje gaminį kruopščiai išmaišyki-

te. Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia. Rekomenduojama deng-
ti tik teptuku.

• Gaminiu „Pinotex Impra Plus“ padenkite paviršių teptuku 1–3 sluoksniais, 
litru priemonės reikia padengti 5–6 m2. Prieš dengdami paviršių kitu sluoks-
niu, palaukite, kol pirmasis išdžius (esant normalioms oro sąlygoms paprastai 
tai trunka 2–6 valandas).

• Konservantas saugo nuo pamėlynavimo ir puvinio tik tuo atveju, jei mediena 
padengiama reikiamu jo kiekiu ir gerai išdžiūsta.

• Gaminyje yra vaško, suteikiančio jam vandenį atstumiančių savybių, todėl kitą 
sluoksnį denkite, kai ankstesnis sluoksnis bus visiškai išdžiūvęs, arba vėliau-
siai po 2–3 dienų. Jei praeina daugiau laiko, pirmiausia patikrinkite, ar konser-
vantas įsigeria į paviršių.

• Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus, nes per juos drėgmė į medieną 
patenka greičiausiai.

GALUTINĖ APDAILA
• Gaminiu „Pinotex Impra Plus“ įmirkytas paviršius lieka žalios spalvos, jis 

nedažomas ir neapdorojamas kitomis medienos apsaugos priemonėmis.
• Jei paviršius vėliau bus dažomas, rekomenduojama jį įmirkyti bespalviu apsau-

giniu medienos gruntu „Pinotex Wood Primer BPR“ arba 
„Pinotex Base BPR“. 

DENGIMO IR SANDĖLIAVIMO REKOMENDACIJOS
• Gaminį ant paviršiaus tepkite tolygiu sluoksniu. Neaptaškykite aplinkinių pa-

viršių, pavyzdžiui, augalų, mūro, stiklo ir pan. Aptaškytas vietas reikia nedel-
siant nuvalyti (kol gaminys dar neišdžiūvo) vandeniu ir valikliu. Jei gaminiu 
aptaškomi augalai, juos reikia nedelsiant nuplauti vandeniu.

• Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi 
būti +8...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Nepa-
tartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spin-
dulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, gaminys gali blogai įsigerti į me-
dieną.

• Neapdorokite medienos, jei oras drėgnas arba gali pradėti lyti, konservantui 
nespėjus išdžiūti. 

• Darbo įrankius plaukite iškart po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti 
tik mechaniškai.

• Laikykite saugioje vietoje sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje +5–30 °C 
temperatūroje, atokiai nuo maisto produktų. Po naudojimo pakuotę kruopščiai 
uždarykite. Kad gaminys neišsilietų, jį laikykite ir transportuokite vertikalioje 
padėtyje. 

5-6 m²/l
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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. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas 
netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasiliekame teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.

SAUGOS INFORMACIJA
Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. Laikyti vaikams neprieinamoje 
vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite 
gaminio talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad medžiagos nepa-
tektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į 
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba 
kreiptis į gydytoją. Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal vieti-
nius, regioninius, nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus. 
Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, CMIT/MIT mišinio 
(3:1), oktilinono (ISO), IPBC, propikonazolo (ISO). Gali sukelti 
alerginę reakciją. Sudėtyje yra: veikliosios medžiagos propiko-
nazolo 2,4 g/l (0,24 masės %) CAS Nr. 60207-90-1 ir veikliosios 
medžiagos IPBC 9,9 g/l (0,95 masės %) CAS Nr. 55406-53-6. 

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Pavojingų gaminio 
atliekų ir neišvalytų pakuočių negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, jas reikia su-
rinkti ir sunaikinti pagal teisės aktų reikalavimus.

GAMINTOJAS
„AkzoNobel“ įmonė Europos Sąjungoje.

IMPORTUOTOJAS
UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 265 3760, 
pinotex.lt@akzonobel.com

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis lauko darbams
Spalva  žalia 
Džiūvimo laikas 
(23 °C, 50 % sant. drėgn.) 

kitą sluoksnį galima dengti po 2–6 val.

Dengiamumas 5–6 m²/l
Skiediklis paruošta naudoti, skiesti nereikia
Darbo įrankiai teptukas
Įrankių valymas vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje 
pakuotėje trukmė

36 mėn.

Gaminio laikymas uždaroje originalioje pakuotėje,  
temp. +5…30 °C

LOJ kiekis Maks. 75 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis 
tokiame gaminyje (A/e pogr.) - 130 g/l)

Pakuotė 2,5 L / 5 L

DARBO SAUGA
PATEKUS Į AKIS: išimti kontaktinius lęšius, ne mažiau kaip 10 minučių plauti akis švariu 
vandeniu, vokus laikant atmerktus. Jei akių sudirgimas neišnyksta: kreiptis į gydytoją. 
ĮKVĖPUS: nukentėjusįjį perkelti į gryną orą. Nukentėjusįjį laikyti šiltai ir netrikdyti. Jei 
nukentėjusysis nekvėpuoja, kvėpuoja nereguliariai arba dūsta, reikia atlikti dirbtinį kvėpa-
vimą, arba parengtas darbuotojas turi jam duoti kvėpuoti deguonies. 
PATEKUS ANT ODOS: nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti užterštus batus. Gerai nu-
plauti odą vandeniu su muilu arba naudoti tinkamą prausiklį. NENAUDOKITE tirpiklių ar 
skiediklių. 
PRARIJUS: išskalauti burną ir gerti daug vandens. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir 
parodyti pakuotę arba etiketę. Nukentėjusįjį laikyti šiltai ir netrikdyti. NESKATINTI vėmi-
mo. 
PAGALBĄ TEIKIANČIŲ ASMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS: negalima imtis jokių veiksmų, 
keliančių riziką žmonėms, arba be tinkamo pasirengimo. Pagalbą teikiančiam asmeniui 
gali būti pavojinga gaivinti nukentėjusįjį per burną. 
Šalutinis poveikis. Pirmoji pagalba nelaimingo įvykio atveju: tel. 112 arba skambinti į 
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ numeriu (8 5) 236 2052. Visais atve-
jais, jei dėl ko nors abejojama arba simptomai neišnyksta, kreiptis į gydytoją. Į akis patekę 
skysčio purslai gali sukelti sudirgimą ir laikiną pažeidimą. Prarijus gali sukelti pykinimą, 
viduriavimą ir vėmimą. 
Rizikos mažinimo priemonės. Dirbdami su gaminiu ir šviežiai apdorota mediena, naudokite 
tinkamas individualias apsaugos priemones (kombinezoną, pirštines, avalynę). Neįkvėpki-
te garų ir aerozolio. Neapsaugoti žmonės ir gyvūnai turi būti atokiau nuo apdoroto pavir-
šiaus mažiausiai 48 valandas arba tol, kol jis išdžius. Po naudojimo, prieš valgydami, 
gerdami ar rūkydami nusiplaukite rankas. Neužterškite augalų ir prieš naudodami gaminį 
uždenkite žuvų tvenkinius ir vandens rezervuarus. Negalima naudoti medienai, kuri gali 
tiesiogiai liestis su maisto produktais ar pašarais.
Biocido leidimo savininkas: „Akzo Nobel Decorative Coatings BV“, Christian Neefestraat 2, 
1077 WW Amsterdamas, Nyderlandai. Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5E)BPR-
168 (A-08VAP331936(01/02/03/04/05/06/07/08)/A-20-75), galioja iki 2025 m. spalio 30 d. 
Skystis. Paskirtis: konservantai – TL8. 


