BASE BPR
Biocidinė įmirkomoji medienos
apsaugos priemonė
- Saugo medieną nuo puvinio ir pamėlynavimo
- Padeda užkirsti kelią kenkėjų plitimui medienoje
- Tinka vandeninei ir skiediklinei paviršiaus apdailai
GAMINIO SAVYBĖS
Bespalvė įmirkomoji medienos apsaugos priemonė (TL8), skirta apdoroti paviršių
prieš dengiant jį galutine danga „Pinotex“ medienos apsaugos priemonėmis ar
dažais. Saugo nuo grybinių ydų (pamėlynavimo, puvinio) ir medienos kenkėjų. Giliai įsigeria į paviršių, kartu su priemone į gilesnius medienos sluoksnius patenka
ir bioaktyviosios medžiagos. Skiediklinis paruoštas naudoti gaminys „Pinotex
Base BPR“ užtikrina gerą kito sluoksnio sukibimą, jį galima naudoti su vandeninėmis ir skiediklinėmis paviršiaus apdailos medžiagomis. Skirtas naudoti namų
sąlygomis ir profesionaliajam naudojimui.

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

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Netinka naudoti patalpose, išskyrus anksčiau gaminiu lauko sąlygomis apdorotus
išorinius langų rėmus ir lauko duris. Neapdoroti medienos ir nelaikyti apdorotos
medienos vietose, kur ji gali liestis su maisto produktais, maisto gamybos reikmenimis ar gyvūnų ėdalu.

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

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

ĮMIRKYMAS
• Prieš naudodami įdėmiai perskaitykite gaminio etiketę ir susipažinkite su jo
naudojimo instrukcija.
• Paviršius turi būti sausas.
• Prieš pradėdami apdoroti paviršių ir darbo eigoje gaminį kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia.
• Įmirkomąjį gruntą „Pinotex Base BPR“ tepkite ant paviršiaus teptuku 1–2 kartus, tačiau ne daugiau kaip 200 ml/m2. Kitą sluoksnį tepkite iš karto, kai ankstesnis bus įsigėręs į medieną.
• Denkite paviršių tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Ypač kruopščiai
apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
• Paviršių reikia įmirkyti kuo ankstesniame darbo etape. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, gaminys į pagrindą įsigers prasčiau.

24 h

200 ml/m²

GALUTINĖ APDAILA
• Paviršių dažykite praėjus 24 valandoms po įmirkymo. Dengiant horizontalius
paviršius arba storesniu priemonės sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius,
gali praeiti daugiau nei 24 valandos.
• Prieš dengiant paviršių apdailos sluoksniu, reikia palaukti, kol įmirkytas paviršius bus pakankamai išdžiūvęs.
• Denkite paviršių tinkama medienos apsaugos priemone arba dažais iš
„Pinotex“ asortimento.

8-30°C

DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
• Apdorojama mediena turi būti švari, kokybiška, nepažeista grybinių ydų (puvinio, 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 mechaniškai drėgnu šepečiu, kempine ar gremžtuku. Paskui nuplaukite paviršių valikliu „Sadolin Bio-Cleaner“, kruopščiai perplaukite švariu vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol išdžius. Nepatartina medienos valyti tokiomis
priemonėmis, kurios gali ją pažeisti (pvz., smėliasraute).
• Ant paviršiaus likusį seną medienos apsaugos priemonės ar dažų sluoksnį, taip
pat šiek tiek suirusį arba papilkėjusį medienos sluoksnį pašalinkite gremžtuku, 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.

• Siekiant užtikrinti geriausią paviršiaus apsaugą, reikia laikytis rekomenduojamos sąnaudų normos.
• Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi
būti +8...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %.
• Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės
spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, gaminys gali blogai įsigerti į
medieną.
• 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 vietoje.
• Neapdorokite medienos prie vandens telkinių ir vandens apsaugos zonose.
Neišpilkite gaminio į gruntą, gruntinius ar paviršinius vandenis ir kanalizaciją.
• 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 nuvalyti tik mechaniškai.
• Dirbkite su apsaugine apranga ir apsauginiais akiniais, mūvėkite apsaugines
cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, dirbkite gerai vėdinamoje vietoje.
Neįkvėpti garų.

www.pinotex.lt

MEDIENOS APSAUGA

TECHNINIAI DUOMENYS

PIRMOJI PAGALBA

Paskirtis

Lauko darbams

Rišiklis

Alkidas

Tankis

0,81 kg/l

Spalva

Bespalvis

Džiūvimo laikas
( 23 °C, 50 % sant. drėgn.)

Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val.

Sąnaudos

200 ml/m2

Skiediklis

Gaminys paruoštas naudoti, skiesti nereikia

Darbo įrankiai

Teptukas

Įrankių valymas

Vaitspiritas

Laikymo uždaroje gamyklinėje
pakuotėje trukmė

2m

Gaminio laikymas

Uždaroje taroje, temp. +5…35 °C

Pakuotė
(namų ir profesionaliems vartotojams)

1 L / 2,5 L / 5 L

SAUGUMO INFORMACIJA

Nelaimingo atsitikimo atveju, įtariant buvus sąlytį arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: nedelsiant skalauti akis dideliu kiekiu vandens mažiausiai 10 minučių, retkarčiais pakeliant akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinti, ar yra
kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimti. Kreiptis į gydytoją. ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į
gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Laikyti kvėpavimo takus atvirus. Atlaisvinti siaurus drabužius. Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, kvėpuoja nereguliariai arba kartais visai nekvėpuoja, parengtas darbuotojas turi atlikti dirbtinį kvėpavimą arba duoti kvėpuoti deguonimi ir iškviesti gydytoją. PATEKUS ANT ODOS: gerai
nuplauti odą vandeniu su muilu arba naudoti tinkamą odos prausiklį. Jei pasireiškia sudirginimo simptomų, kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti užterštus
batus. PRARIJUS: nedelsiant kreiptis į gydytoją. Skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Išplauti burną vandeniu. Išnešti nukentėjusįjį į
gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagos, jei
nukentėjusysis sąmoningas, duoti išgerti vandens mažais kiekiais. Nebeduoti vandens, jei
nukentėjusysis jaučiasi blogai, nes vėmimas gali būti pavojingas. Aspiracijos pavojus
prarijus. Gaminio gali patekti į plaučius ir juos pažeisti. NESKATINTI vėmimo. Jei žmogus
pradeda vemti, laikyti galvą žemai, kad skrandžio turinio nepatektų į plaučius. Niekada
nieko nedėti į burną be sąmonės esančiam žmogui. Jei nukentėjusysis praradęs sąmonę,
jį paguldyti ir kreiptis į gydytoją. Laikyti kvėpavimo takus atvirus. Atlaisvinti siaurus drabužius. PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKĖJŲ APSAUGA: negalima imtis jokių veiksmų, susijusių su asmenine rizika arba be tinkamo pasirengimo. GAISRO ATVEJU: gesinimui
naudoti sausus chemikalus, CO2, vandens srovę (purškimas dulksna) arba putas.

LAIKYMAS
Laikyti neatidarytą gamyklinėje pakuotėje sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje.
Laikyti atokiai nuo maisto produktų, užsidegimo šaltinių ir oksiduojančių medžiagų. Laikyti originalioje pakuotėje sandariai uždarytą. Atidarytą talpyklą reikia gerai uždaryti ir, kad
gaminys neištekėtų, laikyti vertikaliai. Nelaikyti gaminio nepaženklintoje talpykloje. Saugoti nuo šalčio.

Atsargiai! Degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Labai 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. Laikyti atokiai nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų užsidegimo
šaltinių. Nerūkyti. Laikyti užrakintą. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti apsaugines akinius. Po naudojimo kruopščiai
nusiplauti rankas. Pirmoji pagalba nelaimingo įvykio atveju: tel. 112 arba skambinti į Apsinuodijimų Kontrolės Ir Informacijos Biurą numeriu (5) 236 2052, 687 533 78.Sudėtyje yra:
propikonazolo ir IPBC. Gali sukelti alerginę reakciją. Biocidinio gaminio platinimo leidimas
Nr. (10-14 17.5) BSV- 23125 (A-08VAP983522-19-353). Leidimo savininkas: „Akzo Nobel
Decorative Coatings BV“, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdamas, Nyderlandai.
Skystis. Paskirtis: konservantai – TL8.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Išsiliejusią medžiagą atskirti ir surinkti tinkamu absorbentu, sudėti į paženklintą užrakinamą talpyklą, kuri šalinama kaip pavojingos atliekos. Vengti išleisti gaminio į kanalizaciją, paviršinius vandenis ar dirvožemį. Gaminiu užterštas dirvožemis turi būti laikomas
pavojingomis atliekomis. Atsitiktinai išleidus didelį gaminio kiekį į paviršinius ar požeminius vandenis arba kanalizaciją, laikantis vietinių reikalavimų informuoti atitinkamas
institucijas. Pakuotę ir nepanaudotą gaminį šalinti pagal vietinius reikalavimus. Jei reikia,
kreipkitės į profesionalią atliekų tvarkymo įmonę arba vietos valdžios instituciją.

GAMINTOJAS
„AkzoNobel“ įmonė Europos Sąjungoje.

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

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.

MEDIENOS APSAUGA

www.pinotex.lt

