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PPG Deco Polska Sp. z o.o. 
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław 
tel. (071) 78 – 80 – 700  
Dodatkowe informacje dostępne pod nr infolinii 801 11 33 11 
lub serwis.klienta@ppg.com aktualna dokumentacja na 
www.drewnochron.pl 
  

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są 
przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień 
jej wydruku. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez 
uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza 
kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o. 

 

  
  
  
  
  
      DREWNOCHRON POKOST LNIANY  

 

 
Zakres stosowania 

 

Olej Impregnujący naturalny i tradycyjny podkład przeznaczony jest do 
nasączania (impregnacji) surowego drewna i materiałów drewnopochodnych 
oraz do gruntowania różnego rodzaju tynków wewnętrznych przed 
malowaniem emaliami olejno-alkidowymi np. Emakol 
Na zewnątrz: drzwi, okna, płoty, konstrukcje zewnętrzne, boazerie 
zewnętrzne, altanki, domki letniskowe, meble ogrodowe. 
Wewnątrz: drzwi, okna, meble, lamperie. 

Główne zalety produktu • podkreśla naturalną barwę drewna 

• silnie penetrujący 

• naturalny podkład  

• nie tworzy powłoki lakierowej 

• ochrona przed wilgocią 

• na zewnątrz, do wewnątrz 

Kolory 
 

4 

 
 

Wydajność 
10 do 12 m2/l 
 

Rekomendowana ilość 

warstw  
1 

Metoda malowania Pędzel, natrysk 

Rekomendowane 

narzędzia ProGold  
Pędzel Płaski, Pędzel OVAL 

Zawartość LZO  

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/h/FR): 750 g/l (2010).  

Produkt zawiera max 750 g/l. 

 

Karta Techniczna 
Data wydania: luty 2019 
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Przygotowanie podłoża 

 

 

 

Podłoże wyrównaj, odpyl, odtłuść rozcieńczalnikiem. Powierzchnia powinna być 

wysezonowana, czysta i sucha. Podłoże drewniane zażywiczone odtłuść 

rozcieńczalnikiem 

 

Impregnowanie Wyrób stosuj w postaci rozcieńczonej (1 część rozcieńczalnika na 1 część 

oleju). Olej po rozcieńczeniu, przed użyciem dokładnie wymieszaj. Nanieś 

pędzlem wcierając w porowatą powierzchnię aż do jej nasycenia. W przypadku 

dużych powierzchni z materiałów łatwo nasiąkliwych można użyć pistoletu 

natryskowego. Po wyschnięciu (po upływie 24-48 godzin) zaimpregnowaną 

powierzchnię przeszlifuj papierem ściernym. Na tak przygotowane podłoże 

można nakładać powłoki farb podkładowych i nawierzchniowych. 

Warunki aplikacji 
Temperatura powietrza w trakcie malowania i sezonowania powinna wynosić od 

+5°C do +25°C.  Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych. 

 

Informacje dodatkowe W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed 

użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. Olej 

Impregnujący prawidłowo naniesiony nie tworzy powłoki lakierowej. 

Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. 

Po zakończeniu malowania narzędzia niezwłocznie umyj rozcieńczalnikiem. 

 

Data ważności i warunki 
przechowywania 

36 miesięcy od daty produkcji 

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w temperaturze od 

+5°C do +25°C. 

Użytkowanie  Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i stosowania 

zamieszczone są na stronie internetowej www.drewnochron.pl 

Rozcieńczalnik EKO-1 lub do ftalowych ogólnego stosowania 

Atesty Wyrób posiada atest higieniczny 

Wskazówki BHP i Ppoż. Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie 

www.drewnochron.pl 

Opakowania handlowe 0,75L; 10L 

 

Parametry techniczne Wartość 

Ilość warstw 1 

Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h] 20 

Czas schnięcia, [h] 24-48 

Gęstość w 20±0,5C, [g/cm3] 0,920 – 0,950 

Lepkość, 20±2C, [mPas] 50÷100 
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