
KARTA TECHNICZNA – DREWNOCHRON IMPREGNAT GRUNT R                                

       

Przeznaczenie produktu:    

Drewnochron Impregnat GruntR przeznaczony jest do konserwacji drewna budowlanego, 

drewna rekreacyjnego (np. ogrody, place zabaw) oraz stolarki okiennej i drzwiowej w celu 

ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem grzybów powodujących siniznę i głęboki 

rozkład drewna oraz przed owadami - szkodnikami technicznymi drewna. Przeznaczony do 

ochrony drewna zgodnie z wymogami dla II i III klasy użytkowania, bez stałego kontaktu z 

gruntem i wodą. Nie stosować w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i 

zwierząt. 

Zalety produktu:     

• Do surowego drewna 

• Pełna i skuteczna ochrona przed: sinizną, grzybami domowymi i owadami 

• Bardzo głęboko wnika w strukturę drewna 

• Wyrównuje chłonność drewna, przez co zwiększa wydajność wyrobów nawierzchniowych 

• Nie powoduje korozji w przypadku łączenia drewna z elementami metalowymi (np. 

gwoździe, okucia metalowe) 

Własności aplikacyjne:    

Postać produktu: Ciecz 

Sposób nanoszenia : Pędzel 

Nanoszenie drugiej warstwy: Po 8 h 

Schnięcie: 8 h (temp. 20 °C, wilg. 65 %) 

Wydajność: 6-7 m2 z 1 litra Impregnatu przy nanoszeniu 

dwóch warstw; skuteczna retencja wynosi 150 - 

160 ml/m2 

Ilość warstw: 1-2  

Rozcieńczalnik: EKO -1 

Sposób użycia/stosowania 

Przygotowanie podłoża: 

 Drewno przeszlifować papierem ściernym lub strugiem aż do zdrowego, czystego 

drewna.  



 Wszelkie powłoki dekoracyjne usunąć do surowego drewna. Następnie powierzchnię 

odpylić i oczyścić. 

 Impregnowane drewno powinno być suche i nie może być zamrożone. 

 

 Impregnowanie: 

 Impregnat dokładnie wymieszać przed użyciem.  

 Obficie nakładać produkt w postaci handlowej (bez rozcieńczania) pędzlem.  

 Nanosić 150-160 ml/m2 impregnatu (1-2 warstwy). 

 Podczas aplikacji i wysychania impregnatu temperatura powietrza, podłoża oraz 

produktu powinna wynosić od +10 do +30 °C i powinna być wyższa od punktu rosy.  

 Wilgotność względna powinna wynosić poniżej 80%.  

 

Ważne: 

 Po zakończeniu prac malarskich, pomieszczenia przed użytkowaniem 

wywietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. 

 Przy szlifowaniu i odpylaniu stosować środki ochrony indywidualnej. 

 Przed wystawieniem zaimpregnowanego drewna na działanie warunków 

atmosferycznych należy pokryć je powierzchniową warstwą ochronną w postaci 

impregnatu kolorowego, lakierobejcy, lazury, emalii lub farby. 

 Nieprawidłowe użycie produktu może spowodować podrażnienie oczu i skóry, 

ból głowy, ból brzucha, nudności. 

 Czyszczenie narzędzi: Rozpuszczalnikiem natychmiast po użyciu. 

 Przechowywanie w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, z dala od 

promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu.  

 Przechowywać i transportować w temperaturze od 0 °C do +30 °C. 

 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 

 Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. 

 Unikać zanieczyszczenia gleby i wody. 

 

Oznakowanie wynikające z przepisów bezpieczeństwa: 
 

Zawiera: Węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne < 2% aromatów, IPBC, 

tebukonazol, permetrynę  

 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

 Może powodować suchość skóry lub podrażnienie. 

 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. 

 Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. 



 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 

ZATRUĆ lub wezwać lekarza. 

 NIE wywoływać wymiotów. 

 Przechowywać pod zamknięciem. 

 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, 

narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. 

 Opakowanie z nieprzydatnym produktem ciekłym jest odpadem niebezpiecznym – nie 

wylewać i nie wyrzucać do odpadów komunalnych, przekazać do odpowiedniego punktu 

zbiórki odpadów. 

 Nie wprowadzać produktu do kanalizacji. 

 Puste, czyste opakowania mogą być poddane recyklingowi. 
 

Niebezpieczeństwo 

 

Pozwolenie nr 6436/15 na obrót produktem biobójczym 

Posiada atest higieniczny 

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

Produkt zawiera max. 750 g/l.     

Data aktualizacji: kwiecień 2016 

    PPG Deco Polska Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław tel. (071) 78 – 80 – 700  

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 0801 11 33 11 i 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. 


