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IMPRA PLUS
Pigmentēts biocīda piesūcināšanas 
līdzeklis koksnei
- Koksnes konservants (PV8), novērš trupes un zilējuma veidošanos
- Dziļi iesūcas koksnē
- Krāsa – zaļa

2-6 h

8-30°C

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS
Lietošanai gatavs koksnes konservants uz ūdens bāzes. Nodrošina piesūcinātās 
virsmas aizsardzību pret zilējumu un trupi (tikai skujkoku koksnei). Zaļas krāsas 
produkts satur vasku, un tam piemīt ūdeni atgrūdošas īpašības. 

PIELIETOJUMS
Produkts ir paredzēts izmantošanai ārdarbiem atklātu vai slēptu koka konstrukci-
ju piesūcināšanai, kā arī siltumnīcu koka konstrukciju aizsardzībai. Piemērots 
stabu, siju, spāru, mūrlatu u.c. jaunas un vecas nebojātas koksnes koka kons-
trukciju piesūcināšanai, ja nav vajadzīga dekoratīvā apdare. Produktu var lietot 
tiešā augu tuvumā. Piesūcināšanas gruntēšanas līdzekli izmantot tikai virszemes 
koka daļām (saskaņā ar EN335 2. un 3. klasi), kas neatrodas saskarē ar zemes 
virsmu vai ūdens vidi.
Neizmantot produktu iekšdarbiem.

PAMATVIRSMA
Produkts ir piemērots gan zāģētas, gan ēvelētas koka virsmas piesūcināšanai.
Produktu nedrīkst izmantot dārza mēbeļu apstrādei, kā arī tādai koksnei, kuru ir 
sabojājušas sēnīšu slimības vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA
• Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnīšu bojājumiem (trupe, 

pelējums, zilējums) un ūdensaugiem. Visos apstrādes posmos koksnei jābūt 
sausai, mitrumsaturam mazākam par 20%.

• Atkarībā no piesārņojuma veida (putekļi, kvēpi, pelējums, organiskās vielas) 
jāizvēlas virsmas attīrīšanas metode. Jāizvairās lietot tādas tīrīšanas metodes, 
kas var sabojāt koksni (piem., smilšstrūklas aparāts). No virsmas jānoņem 
zāģskaidas.

• Pirms piesūcināšanas iepriekš krāsota, lakota un ar koksnes aizsarglīdzekli 
apstrādāta koka virsma jāattīra līdz tīrai koksnei.

• Pirms produkta lietošanas jāpārliecinās, ka zemes virsma ir aizsargāta, piemē-
ram, ar plēvi.

• Koka detaļu piestiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un 
sastiprināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla deta-
ļas, pirms koka virsmas apdares tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas lī-
dzekli.

PIESŪCINĀŠANA
• Pirms darba jāiepazīstas ar informāciju par produkta drošu lietošanu.
• Pirms lietošanas un darba procesā produkts rūpīgi jāsamaisa. Produkts ir ga-

tavs lietošanai un nav jāatšķaida. Uzklāšanai izmantot tikai otu.
• Uz virsmas jāuzklāj 1–3 kārtas produkta Pinotex Impra Plus, kopējais

patēriņš 5–6 m²/l. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas iepriekšējai kārtai jāļauj 
nožūt, parasti 2–6 stundas normālos laika apstākļos.

• Aizsardzība pret zilējumu un trupi tiek panākta, ja uz virsmas ir uzklāts un no-
žuvis norādītais produkta daudzums un tam ir dots laiks nožūt atbilstīgi prasī-
bām.

• Produkts satur vasku, un tam piemīt ūdeni atgrūdošas īpašības, tāpēc katra 
nākamā kārta jāuzklāj uz virsmas, pirms iepriekšējā kārta nav pilnībā nožuvusi 
vai pēc 2–3 dienām. Ja pārtraukums ir garāks, vispirms jāveic izmēģinājuma 
uzklāšana, lai pārliecinātos, ka virsma iesūc produktu, nevis to atgrūž.

• Īpaši rūpīgi jāapstrādā koka apšuvuma gali, jo tieši pa tiem mitrums visinten-
sīvāk iesūcas koksnē. 

BEIGU APDARE
• Ar produktu Pinotex Impra Plus piesūcināta virsma iegūst zaļu krāsu, un 

tā nav paredzēta vēlākai pārkrāsošanai vai apstrādei ar koksnes aizsarglīdzek-
li.

• Ja ir vēlēšanās virsmu vēlāk krāsot, koka virsmas piesūcināšanai jāizmanto 
bezkrāsainais piesūcināšanas gruntēšanas līdzeklis Pinotex Wood Primer 
BPR vai Pinotex Base BPR.

KRĀSOŠANAS UN GLABĀŠANAS IETEIKUMI
• Uz virsmas jāuzklāj vienmērīga produkta kārta. Darba laikā jāraugās, lai šļaka-

tas nenonāktu uz apkārtējām virsmām un priekšmetiem, piemēram, uz augiem, 
mūri, stiklu. Nenožuvušas šļakatas uzreiz jānotīra ar ūdeni un tīrīšanas līdzek-
li. Uz augiem nokļuvušais produkts bez kavēšanās jānoskalo ar ūdeni.

• Produkta uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt 
+8…+30 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam < 
80%. Izvairīties no krāsošanas vējainā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt 
saules stari, jo šķīdinātāja pārāk intensīva iztvaikošana var pasliktināt produk-
ta iesūkšanos koksnē.

• Neizmantot produktu, ja ir augsts mitruma līmenis vai pirms produkta nožūša-
nas ir gaidāmi nokrišņi.

• Darbarīki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušu produktu var noņemt
tikai mehāniski.

• Glabāt produktu cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā +5...+30 °C temperatū-
rā drošā vietā, kur neatrodas pārtikas produkti. Pēc lietošanas cieši noslēgt 
iepakojumu. Lai novērstu noplūdes, iepakojumu vienmēr turēt un transportēt 
vertikālā stāvoklī.

5-6 m²/l



Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto 
informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, 
neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā 
tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.
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DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izlijušo pro-
duktu nekavējoties savākt. Sargāt no bērniem. Medicīniska pa-
doma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta 
uz iepakojuma vai etiķetes. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas 
vai uz apģērba. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, 
ja jums ir slikta pašsajūta. Atbrīvoties no satura/tvertnes saska-
ņā ar vietējiem, reģionāliem, valsts un starptautiskiem noteiku-
miem. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 5-hlor-2-metil-4-izo-
tiazolīn-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona maisījumu (3:1), 
oktilinonu (ISO), 3-jod-2-propinilbutilkarbamātu un propikona-
zolu (ISO). Var izraisīt alerģisku reakciju. Satur: aktīvo vielu 
propikonazolu 2,4 g/l (0,24 masas %) CAS Nr. 60207-90-1 un 
darbīgo vielu 3-jod-2-propinilbutilkarbamātu 9,9 g/l (0,95 masas 
%) CAS Nr. 55406-53-6. 

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
Pirms darbarīku tīrīšanas noņemt lieko produktu. Bīstamās produkta atliekas un neattīrī-
tu iepakojumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, tie jāsavāc atsevišķi un jālikvidē sa-
skaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Produktu nenopludināt 
kanalizācijā, ūdenskrātuvēs un zemē.

RAŽOTĀJS:
Uzņēmums “AkzoNobel” Eiropas Savienībā.

PĀRSTĀVIS:
SIA  “Akzo Nobel Baltics”, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018 
pinotex.lv@akzonobel.com

TEHNISKIE DATI

Pielietojums ārdarbi
Krāsa zaļa
Žūšanas laiks (23 °C / 50% RH) var krāsot pēc 2–6 stundām
Patēriņš 5–6 m²/l
Atšķaidītājs gatavs lietošanai, neatšķaidīt
Darbarīki ota
Darbarīku tīrīšana ūdens
Glabāšanas laiks slēgtā ražotāja  
iepakojumā

36 mēneši

Produkta glabāšana oriģinālajā iepakojumā +5…+30 °C
temperatūrā

GOS saturs maks. 75 g/l (ES pieļaujamā GOS
robežvērtība produktam – A/e – 130 g/l)

Iepakojums 2,5 l/5 l

DARBA DROŠĪBA
SASKARĒ AR ACĪM: izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas, skalot ar ūdeni vismaz 10 
minūtes, turot plakstus vaļā. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpoša-
nu. Ja cietušais neelpo, elpošana ir neregulāra vai rodas elpošanas traucējumi, īpaši ap-
mācītai personai jāveic mākslīgā elpināšana vai jādod elpot skābekli.
SASKARĒ AR ĀDU: novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Kārtīgi nomazgāt ādu ar ziepēm 
un ūdeni vai izmantot ādas attīrīšanai paredzētos atzītus līdzekļus. NELIETOT šķīdinātājus 
un atšķaidītājus.
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti un dot dzert lielu ūdens daudzumu. Nekavējoties 
meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Nodrošināt cietu-
šajam pilnīgu mieru elpošanai ērtā stāvoklī. NEIZRAISĪT vemšanu.
PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEDZĒJU INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA: nedrīkst veikt nekādas darbī-
bas, pakļaujot sevi riskam, vai sniegt palīdzību bez atbilstošas apmācības. Mākslīgā elpi-
nāšana no mutes mutē palīdzības sniedzējam var būt bīstama.
Papildu pasākumi. Pirmā palīdzība, ja notiek nelaimes gadījums: tālr. 112 un Saindēšanās 
un zāļu informācijas centrs, tālr. 67042473. Šaubu gadījumā, kā arī tad, ja saglabājas 
simptomi, vienmēr meklēt mediķu palīdzību. Ja šļakatas trāpa sejā, šķidrums var izraisīt 
kairinājumu un neatgriezeniskus bojājumus. Norīšana var izraisīt nelabumu, vemšanu un 
caureju. Risku samazināšanas pasākumi. Izmantot piemērotus individuālās aizsardzības 
līdzekļus (kombinezons, cimdi, apavi) produkta uzklāšanas laikā un rīkojoties ar svaigi 
apstrādātiem kokmateriāliem. Izvairīties no tvaiku un smidzinājumu ieelpošanas. Cilvēki 
bez aizsardzības līdzekļiem un dzīvnieki nedrīkst tuvoties apstrādātām virsmām vismaz 48 
stundas vai līdz pilnīgai virsmas nožūšanai. Pēc lietošanas un pirms ēšanas, dzeršanas un 
smēķēšanas nomazgāt rokas. Nepiesārņot augus, pirms produkta lietošanas pārklāt dīķus 
un ūdenskrātuves. Nelietot produktu koksnei, kas var tieši saskarties ar pārtikas produk-
tiem vai dzīvnieku barību.
Biocīda atļaujas īpašnieks: “Akzo Nobel Decorative Coatings BV”, Christian Neefestraat 2, 
1077 WW Amsterdam, Nīderlande. Atļaujas numurs: LV/2016/MR/010. Šķidrums. Pielieto-
jums: konservanti – PV8.


