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DREWNOCHRON IMPREGNAT
EXPRESS

Zakres stosowania

Główne zalety produktu

Impregnat Express to nowoczesny produkt do ochrony i dekoracji drewna.
Produkt idealnie sprawdza się do malowania powierzchni drewnianych takich
jak ogrodzenia lamelowe, płoty, altanki, pergole, drewutnie, stodoły, budynki
gospodarcze, itp. Kompozytowa powłoka impregnatu tworzy zaawansowaną
membranę odpychającą wodę, pozwalającą jednocześnie na zachowanie
optymalnej wilgotności, co zapobiega degradacji drewna. Powłoka jest
chroniona przed działaniem grzybów pleśniowych i glonów. Unikatowa,
precyzyjnie dobrana konsystencja zapewnia wygodną i łatwą aplikację produkt
za pomocą pędzla i wałka pozwalając jednocześnie na osiągniecie
doskonałego efektu dekoracyjnego przy nanoszeniu natryskiem. Produkt nie
kapie podczas malowania, tworząc gładkie, równe powłoki bez zacieków i
smug.
 do drewna nieszlifowanego i oszlifowanego


ochrona powłoki przed rozwojem grzybów pleśniowych i glonów



do 5 lat ochrony*



chroni drewno przed działaniem czynników atmosferycznych



satynowa powłoka



podkreśla strukturę drewna



powłoka hydrofobowa - odpychająca wodę



niekapiąca podczas malowania



dostosowany do nakładania pędzlem, wałkiem i natryskiem



szybkoschnący - 2 godziny

* - na powierzchniach pionowych, z litego drewna, z zastosowaniem w
systemie: Drewnochron Impregnat Grunt jako podkład oraz 3 warstwy
Impregnatu Express

Kolory

Wydajność

9

12 m2 /l
przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

Rekomendowana ilość
warstw

1-3

Metoda malowania

wałek, pędzel, natrysk

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.
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Rekomendowane
narzędzia ProGold
Zawartość LZO

Pędzel OVAL, pędzel PES MIX, wałek EXTRA FELT
Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FW): 130 g/l (2010).
Produkt zawiera max 10 g/l.

Wartość

Parametry techniczne
Ilość warstw

1-3

Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h]

2

Czas schnięcia, [h]

2

Gęstość w 20±0,5C, [g/cm3]

1,0 – 1,01

Lepkość, [mPas]

900 – 1200

Przygotowanie podłoża

Impregnowanie

Podłoże wyrównaj, przeszlifuj, odpyl, odtłuść rozcieńczalnikiem do wyrobów
ftalowych ogólnego stosowania. Z powierzchni uprzednio malowanych usuń
złuszczenia, przeszlifuj i odpyl. Powierzchnia powinna być czysta i sucha.
Zewnętrzne elementy drewniane (uprzednio nie malowane) najpierw środkiem
Drewnochron Impregnat Grunt R, który daje pełną ochronę biologiczną drewna
Produkt przed użyciem dokładnie wymieszaj. Maluj pędzlem, natryskiem lub
wałkiem. Przy natrysku - w razie potrzeby rozcieńcz dodając maksymalnie 5%
wody. Wyrób nanoś:
drewno surowe 2-3 warstwy,
renowacja 1-2 warstwy
Kolejną warstwę można nanosić po upływie min. 2 godzin od naniesienia
poprzedniej (w zależności od narzędzia i warunków zewnętrznych)

Warunki aplikacji

Temperatura powietrza w trakcie malowania i sezonowania powinna wynosić od
+10°C do +25°C. Optymalna temperatura podłoża podczas lakierowania
powinna wynosić +15 do +25°C
Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 11 % wewnątrz pomieszczeń
i 15 % na zewnątrz.
Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych.

Informacje dodatkowe

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed
użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i
właściwościach uzyskanej powłoki. Przy wymalowaniach renowacyjnych
wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po wyschnięciu
powstanie niepożądany efekt, stare powłoki należy całkowicie usunąć i na nowo
przygotować podłoże do malowania. Nie stosować do zabezpieczania
posadzek na tarasach.

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.

Strona 3 z 3

Data ważności i warunki 36 miesięcy od daty produkcji
przechowywania
Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w temperaturze od
+5°C do +25°C.

Użytkowanie

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania
zamieszczone są na stronie internetowej www.drewnochron.pl

Rozcieńczalnik

woda

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

2,5L; 5L; 9L
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