
1 z 2

HR - Prof

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Zloženie vodný roztok fosforečnanu železitého, kyseliny citrónovej a špeciálnych aditív

Hustota: 1,1 g/cm3 ±0,05 g/cm3 pH: 2,5

Rozpustnosť v H2O: 100 % rozpustnosť 

Obsah neprchavých látok: min 10 %

Zasychanie: 24 hod. pri teplote 15 ºC

VOC VR kat.A/i): 140 g/l. Obsahuje max. 5 g/l VOC.

Balenie v plastových obaloch: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l a 1000 l

Skladovanie: pri teplote od +5 do 30 °C v originálnom obale.

Certifikáty

SK technické posúdenie SKTP-14/0002

Certifikát  č.SK04 – ZVS – 0987

Klasif. podľa STN-EN 13501-1 Reakcia na oheň B-s1, d0.

Aplikačné údaje

Aplikácia valcom, štetcom, striekaním, ponorením alebo vákuovou metódou

Výdatnosť 3 – 4 m2/l (rezané drevo), 4 – 5 m2/l (opracované drevo)

Schnutie 24 hod.

Čas schnutia medzi vrstvami 40 – 60 min.

Počet náterov  2 – 3 (úplné pokrytie má byť min. 300 g/m2)

Riedenie pripravený na použitie, neriediť

Povrchy drevo a výrobky z celulózy v interiéri a exteriéri

Aplikačné podmienky teplota nad 5 °C, podklad bez námrazy

Technický list

Protipožiarny náter, ktorý obmedzuje možnosť vzplanutia a zabraňuje šíreniu ohňa pri drevených kon-
štrukciách, schodiskách, kazetových stropoch, drevených podlahách a iných výrobkov z dreva a celuló-
zy. Používa sa v interiéri aj v exteriéri. Po nanesení a vyschnutí je nezmývateľný. Pri vysokých teplotách 
nedymí a zuhoľnatený prach sa nerozptyľuje do okolia. Pri vystavení materiálu ošetreného prípravkom 
HR PROF teplotám vyšším ako 1700 ºC dôjde k jeho sčernaniu a oheň sa rýchlo prestane šíriť. Výrobok je 
100 % ekologický.
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Pracovný postup

Príprava povrchu Povrch musí byť čistý, suchý, zbavený nečistôt. Drevo nesmie byť ničím ošetrené, inak by proti-
požiarny náter HR PROF nemal účinnosť. Nanášať pri teplote min. 5 ºC – nenanášať na zmrznutý 
materiál. Odporúčaná vlhkosť dreva max. 20 %.

Odporúčaný pracovný postup Prípravok je pripravený k priamemu použitiu, nemiešať s inými prostriedkami. Pred použitím 
dobre premiešať. Pri skladovaní môže vzniknúť mierna usadenina na spodku nádoby, avšak 
to nie je na závadu výrobku. Aplikácia protipožiarneho prípravku HR PROF si nevyžaduje ďalší 
vrchný náter. Prípadný vrchný náter je na rozhodnutí zákazníka. Po aplikácií protipožiarneho 
náteru HR PROF môžete použiť iný vrchný náter, či už syntetický alebo olejový. Odporúčame 
najskôr na malom kúsku vyskúšať, či nenastane neprimeraná reakcia s vrchným náterom. Ak 
sa do 24 hodín neobjaví na povrchu žiaden defekt, tak môžete celý povrch natrieť vybraným 
ochranným náterom. 

Aplikácia:  Odporúčame aplikovať 2 až 3 nátery – v závislosti od typu aplikácie – valcom, štetcom, strie-
kaním, ponorením alebo vákuovou metódou. Jednotlivé vrstvy aplikovať v intervaloch 40 – 60 
min., pričom úplné pokrytie je min. 300 g/m2.

Upozornenie Drevo po natretí zmení odtieň (záleží od druhu dreva).

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné opatrenia Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vet-
ranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko 
minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, od-
stráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Zneškodnite obsah/nádobu podľa platnej národnej/
regionálnej legislatívy.

Likvidácia Nesmie sa likvidovať spolu s odpadom z domácností. Nevypúšťať do kanalizácie. Odpad do-
časne skladovať  v pôvodných obaloch. Pri nakladaní s odpadom používať osobné ochranné 
prostriedky. Likvidujte v súlade s platnými predpismi. Nevyčistené obaly likvidujte v súlade so 
zákonom o odpadoch ako nebezpečný odpad.

 Kód európskeho katalógu odpadov 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické 
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo 
metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.


