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Vandeninis biocidinis apsauginis gruntas
- Paruoštas naudoti medienos konservantas (TL8)
- Sudėtyje yra biocidų, saugančių medieną nuo pamėlynavimo ir puvimo
- Užtikrina gerą sukibimą su apdailos medžiagų sluoksniais

 GAMINIO SAVYBĖS 
Bespalvis vandeninis medienos konservantas (TL8), skirtas paviršiui įmirkyti prieš 
dengiant jį „Pinotex“ medienos apsaugos priemonėmis ir dažais. Gaminys paruoš-
tas naudoti, užtikrina gerą kito sluoksnio sukibimą ir saugo medieną nuo pamėly-
navimo ir puvinio. Skirtas naudoti namų sąlygomis ir profesionalams.

 PASKIRTIS 
Naujiems ir iki grynos medienos nuvalytiems mediniams paviršiams lauke – atra-
minėms konstrukcijoms ir pertvaroms, statiniams iš rąstų, fasadams, terasoms, 
durims, langų rėmams, tvoroms, nuosvyrų lentoms ir kt. Tinka tik virš žemės pa-
viršiaus esančiai medienai (pagal EN335 2 ir 3 klasė), kuri nesiliečia su gruntu 
arba vandeniu. Apdorotą medinį paviršių reikia padengti „Pinotex“ medienos ap-
saugos priemone arba nudažyti medienos dažais ir vėliau dažyti paviršių profilak-
tiškai.

 NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 
Netinka naudoti patalpose, išskyrus anksčiau gaminiu lauko sąlygomis apdorotus 
išorinius langų rėmus ir lauko duris. Negalima naudoti medienai, kuri gali tiesio-
giai liestis su maisto produktais, pašarais arba maisto gaminimo reikmenimis.

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

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

nio, pelėsio ir pamėlynavimo).
• Visais darbo etapais mediena turi būti sausa, 15–18 % drėgnio.
• Užterštą paviršių rekomenduojama nuvalyti sausu šepečiu; riebalus ir suodžius 

valykite valikliu. Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus nuvalykite mecha-
niškai drėgnu šepečiu, kempine ar gremžtuku. Paskui nuplaukite paviršių vali-
kliu, kruopščiai perplaukite švariu vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol 
išdžius. Nepatartina medienos valyti tokiomis priemonėmis, kurios gali ją pa-
žeisti (pvz., smėliasraute).

• Ant paviršiaus likusį seną medienos apsaugos priemonės ar dažų sluoksnį, taip 
pat šiek tiek suirusį arba papilkėjusį medienos sluoksnį pašalinkite gremžtu-
ku, švitriniu popieriumi, karšto oro srove arba infraraudonųjų spindulių lempa). 
Nuo šakų vietų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta 
šluoste).

• Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. 
Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dažant medinį 
paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.

• Pasirūpinkite, kad medinis paviršius gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo dan-
ga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas.

 ĮMIRKYMAS 
• Paviršius turi būti sausas.
• Prieš pradėdami apdoroti paviršių ir darbo eigoje gaminį kruopščiai išmaišyki-

te. Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia.
• Įmirkomąjį gruntą „Pinotex Wood Primer BPR“ tepkite ant paviršiaus tep-

tuku 2–3 kartus, tačiau ne daugiau kaip 200 g/m². Kitą sluoksnį tepkite iš 
karto, kai ankstesnis bus įsigėręs į medieną.

• Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
• Paviršių reikia įmirkyti kuo ankstesniame darbo etape. Delsiant apdoroti pavir-

šių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, gaminys į pagrindą įsi-
gers prasčiau.

 GALUTINĖ APDAILA 
• Paviršių dažykite praėjus 16 valandų po gruntavimo. Dengiant horizontalius 

paviršius arba storesniu grunto sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali 
praeiti daugiau nei 16 valandų.

• Prieš dengiant paviršių apdailos sluoksniu, reikia palaukti, kol įmirkytas pavir-
šius bus pakankamai išdžiūvęs.

• Denkite paviršių tinkama medienos apsaugos priemone arba dažais iš 
„Pinotex“ asortimento.

 DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS 
• Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi 

būti +8...30 °C (rekomenduojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis < 85 %. Nepa-
tartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spin-
dulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, gaminys gali blogai įsigerti į me-
dieną.

• Naujai apdorotą medieną reikia uždengti arba kitaip saugoti nuo lietaus, kol ji 
visiškai išdžius. Biocidą naudokite saugiai.

• Gaminį naudokite ir naujai padengtą paviršių džiovinkite gerai vėdinamoje vie-
toje.

• Neapdorokite medienos prie vandens telkinių ir vandens apsaugos zonose. 
Neišpilkite gaminio į gruntą, gruntinius ar paviršinius vandenis ir kanalizaciją.

• Denkite paviršių tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų.
• Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, patartina bent 

vieną kartą padengti ir kitą jų pusę.
• Darbo įrankius plaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuva-

lyti tik mechaniškai.
• Dirbant būtina laikytis saugos reikalavimų. Prieš naudodami gaminį perskaity-

kite jo instrukciją.

WOOD PRIMER BPR

16 h

8-30°C

5 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.

 TECHNINIAI DUOMENYS 

Paskirtis Lauko darbams
Rišiklis Alkidas
Tankis 1,00 kg/l
Spalva Bespalvis
Džiūvimo laikas 
(23 °C, 50 % sant. drėgn.)

Kitą sluoksnį galima dengti po 16 val.

Sąnaudos 5 m²/l (200 g/m²)
Skiediklis Gaminys paruoštas naudoti, skiesti 

nereikia
Darbo įrankiai Teptukas, nardinimo priemonės
Įrankių valymas Vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje 
pakuotėje trukmė

2 m

Laikymo sąlygos Uždaroje taroje, temp. +5…+35 °C
Pakuotė (vartotojams) 1 L / 2,5 L
Pakuotė (profesionaliems vartotojams) 1 L / 2,5 L / 10 L

 DARBO SAUGA 
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalai-
kius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą 
ar jo etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skam-
binti į Apsinuodijimų Kontrolės Ir Informacijos Biurą arba kreiptis į gydytoją. Pirmoji pagal-
ba nelaimingo įvykio atveju: tel. 112 arba skambinti į Apsinuodijimų Kontrolės Ir Informa-
cijos Biurą numeriu (5) 236 2052, 687 533 78. Sudėtyje yra: propikonazolo ir IPBC. Gali 
sukelti alerginę reakciją.
PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS. Visais atvejais, jei dėl ko nors abejojama arba 
simptomai neišnyksta, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant skalauti akis tekan-
čiu vandeniu. Patekus ant odos: nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nuplauti odą 
vandeniu su muilu. Nurijus: nedelsiant kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Įkvėpus: 
perkelti nukentėjusįjį į gryną orą. Nukentėjusįjį laikyti šiltai ir jo netrikdyti. Jei simptomai 
neišnyksta, kreiptis į gydytoją. Jei poveikiui kontroliuoti vietinės traukos ventiliacijos ne-
pakanka, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.
RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS. Naudojamą gaminį ir džiūstantį drėgną paviršių laiky-
ti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neįkvėpti garų ir aerozolio. Profesionaliems vartoto-
jams: dirbti su dengiančiais apsauginiais drabužiais; naudojant gaminį ir apdorojant pavir-
šių mūvėti chemikalams atsparias apsaugines pirštines. Po naudojimo, prieš valgant, 
geriant ar rūkant nusiplauti rankas.
Biocido leidimo savininkas: „Akzo Nobel Decorative Coatings BV“, Christian Neefestraat 2, 
1077 WW Amsterdamas, Nyderlandai. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. (10-
14 17.5) BSV-26667 (A-08VAP1083132-18-251), galioja iki 2027-11-17. Skystis. Paskirtis: 
medienos konservantas – TL8.

 APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS 
Laikyti uždarytą originalioje pakuotėje sausoje, vėsioje ir gerai ventiliuojamoje patalpoje 
atokiai nuo maisto produktų. Po naudojimo pakuotę sandariai uždaryti. Kad gaminys neiš-
bėgtų, pakuotę laikyti ir transportuoti vertikalioje padėtyje. Gaminio negalima išpilti į ka-
nalizaciją, vandens telkinius ir gruntą. Gaminio likučius surinkti pakartotiniam naudojimui 
arba pašalinti kaip pavojingas atliekas. Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / 
regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 
Prieš plaunant darbo įrankius, pašalinti nuo jų gaminio likučius.

 GAMINTOJAS 
„AkzoNobel“ įmonė Europos Sąjungoje.

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


