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Właściwości:
SAICOS Wood Impregnation 9003 jest wysokiej jakości zabezpieczającym preparatem ochronnym do drewna na bazie rozpuszczalnika, do zastosowania na zewnątrz -powyżej poziomu
ziemi (klasa użytkowa 2 lub 3). Działa przeciwko sinieniu i gniciu
drewna. SAICOS Wood Impregnation 9003 jest gotowym do użycia środkiem do drewna, ma działanie zapobiegawczo ochronne
(PT 8). SAICOS Wood Impregnation 9003 wnika bardzo głęboko w
powierzchnię drewna. Jest hydrofobowy, ogranicza pęcznienie i
kurczliwość drewna.
SAICOS Wood Impregnation 9003 odpowiada europejskim normom standaryzacji:
EN 330 działa zapobiegawczo przeciw grzybom niszczącym
drewno (gnicie)
EN 152 działa zapobiegawczo przeciw grzybom przebarwiającym drewno (sinienie)
Odcienie kolorów:
9003
Bezbarwny
Zakres zastosowania:
SAICOS Wood Impregnation 9003 służy do zabezpieczenia
drewna na zewnątrz przed gniciem i sinieniem. Stosuje się
zapobiegawczo do drewna nie obciążonego statycznie, nie mającego kontaktu z podłożem (np. okna, żaluzje, drzwi, pergole,
zewnętrzne konstrukcje drewniane) – według normy EN 330 i
EN 152.
Ograniczenia w zastosowaniu:
Nie nadaje się do drewna, które ze względu na swoją funkcję jest
w bezpośrednim kontakcie z żywnością i paszami. Nie stosować
do drewna, które ma stały kontakt z ziemią a przez to jest ciągle
narażone na wilgoć lub nieustannie podlega działaniu słodkiej
lub słonej wody. Środek jest szkodliwy dla organizmów wodnych. Nie pozwolić, aby przedostał się do kanalizacji lub do
naturalnych zasobów wodnych.
Przygotowanie:
Powierzchnia drewna musi być czysta i sucha (maksymalna wilgotność 18%) oraz oczyszczona z powłok. Istniejące warstwy
farby zeszlifować. Stosować wyłącznie na drewnie nieprzemarzniętym (impregnat nie wnika w przemarznięte drewno).

do użytku na zewnątrz
przeciwdziała sinieniu i gniciu
zmniejsza zjawisko kurczenia i pęcznienia drewna
do zastosowania pod powłoki na bazie rozpuszczalników

Sposób zastosowania:
SAICOS Wood Impregnation 9003 jest gotowa do użycia.
Dobrze wymieszać – nie rozcieńczać.
Pokrywanie:
Pokrywanie przy użyciu SAICOS Flat Brush, SAICOS Aqua- Roller.
Warstwę nakładać na drewno suche i nieprzemarznięte, intensywnie – w miarę możliwości ze wszystkich stron.
Produkt ten również nadaje się do zastosowania maszynowego, dalsze informacje uzyskacie Państwo u swojego dystrybutora.
Wskazówka:
Przed kolejnym powlekaniem, pierwsza warstwa musi być całkowicie sucha. SAICOS Wood Impregnation 9003 nie jest powłoką
wykończeniową. Powierzchnia wymaga położenia warstwy
wykończeniowej w terminie do 3 miesięcy. SAICOS Wood
Impregnation 9003 może byś pokrywana wszystkimi preparatami SAICOS do drewna na bazie rozpuszczalnika.
Najlepsza temperatura podczas stosowania:
Między 8 °C a 25 °C.
Ilość nakładana:
150 - 190 ml/m2,
dla spełnienia norm EN 330 i EN 152.
Wydajność na litr: 1 litr na ok. 5 - 6m2 na gładkim drewnie.
Zależnie od rodzaju drewna i struktury powierzchni.
Liczba warstw: 1 x SAICOS Wood Impregnation 9003.
Czas schnięcia: Ok. 18 godzin. Zadbać o dobre wietrzenie.
Po użyciu, dobrze zamknąć pojemnik.
Czyszczenie narzędzi: Z zastosowaniem SAICOS Brush Cleaner.
Przechowywanie:
W zamkniętym pojemniku co najmniej 5 lat. Produkt w formie
płynnej nie jest zagrożony przemarznięciem – celem przywrócenia
należytych właściwości, zaleca się przetrzymanie pojemnika przez
kilka godzin w temperaturze pokojowej oraz dobre wymieszanie
preparatu.

Wood Impregnation 9003
Karta techniczna
Styczeń 2016
Strona 2/2

Właściwości fizyczne:
Gęstość: 0.78 - 0.84 g/cm3
Czas wypływu: 18 - 23 sekundy, pojemnik 3 mm, DIN 53211
Zapach: słaby / łagodny (naturalnymi olejami roślinnymi), po
wyschnięciu bezzapachowy
Temperatura zapłonu: > 61 °C zgodnie z normą DIN 53213
Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:
W przypadku połknięcia i przedostania się do dróg oddechowych może spowodować śmierć. Szkodliwe dla organizmów wodnych, w środowisku wodnym wykazuje długoterminowe działanie. Unikać przedostawania się do środowiska.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: skontaktować się z ODDZIAŁEM
ZATRUĆ lub zadzwonić do lekarza. Nie wywoływać wymiotów.
Przechowywać w bezpiecznym miejscu. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
Chronić przed dziecmi. Unikać kontaktu z skórą, oczami i ubraniem. Nie uwalniać do środowiska. Dbać o dobrą wentylacje.
W ciągu użytku nie jeść, pić lub palić.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamknięte w bezpiecznym miejscu.
Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych,
służących do przechowywania produktów spożywczych.
Środki do ochrony drewna zawierją substancje biobójcze,
służące ochronie drewna przed szkodnikami. Środek można
stosować wyłącznie po zapoznaniu się z instrukcją użytkowania, tam gdzie możliwe jest zapewnienie środków ochronnych. Niewłaściwe użytkowanie może być szkodliwe dla zdrowia oraz środowiska.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu
wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób.
Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które
nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów
zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze
możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności
spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej
karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.
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Zawiera:
IPBC; propikonazol. Może wywołać reakcje alergiczne.
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Karta charakterystyki wydawana na żądanie.
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Normy-EU dla lazur tworzących powłokę cienkowarstwową
(Kat. A/h): 750 g/l VOC (2010).
SAICOS Wood Impregnation 9003 zawiera maksymalnie 750 g/l
VOC.
GISCODE: HSM-LV20 · GGVSEB / ADR -/Oznaczenie WGK 2 zgodnie z niemiecką normą

