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Koopmans IMPRA

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba bezfarebný s  UV filtrom, 11 transparentných odtieňov, svetlo sivý, tmavo sivý, čierny, biely, 
zelený

Lesk pololesklý

Zloženie modifikovaná alkydová živica

Obsah pevných látok 22 % obj.

Špecifická hustota 0,92 kg/l pri 20 °C

Balenie 2,5 l

Aplikačné údaje

Nástroje štetec, valček, aplikácia ponorom

Schnutie 12 – 24 hod.

Výdatnosť 10 – 15 m²/l (závisí od nasiakavosti povrchu, druhu dreva a spôsobu aplikácie)

Riedenie pripravený na použitie, neriediť

Povrchy drevo v exteriéri

Aplikačné podmienky teplota nad +10 °C a relatívna vlhkosť do 85 %

Čistenie nástrojov nitroriedidlo

Pracovný postup

Príprava povrchu Povrch by mal byť pevný, suchý, čistý, bez nečistôt, mastnoty a pod. Max. vlhkosť nesmie pre
kročiť 18 %. Zašednuté drevo očistite vhodným prípravkom (napr. Houtcleaner), ktorý odstrá
ni lišajníky, mach a iné nečistoty.

Odporúčaný pracovný postup Surový povrch dreva určený na náter musí byť suchý, zbavený prachu a mastnoty. Pred spra
covaním produkt dobre premiešajte a skontrolujte jeho odtieň. Povrch tlakovo impregnova
ného dreva je nutné prebrúsiť. Impregnované drevo ošetrite dvomi vrstvami produktu Impra. 
Drevo nekonzervované, surové, ošetrite dvoma alebo troma vrstvami Impra v závislosti od na
siakavosti.

Technický list

Farebný impregnačný lak na báze alkydovej živice a prírodných olejov. Ideálny na impregnáciu 
záhradného nábytku (ploty, pergoly, altánky a pod.), chráni záhradný nábytok a drevené fasádne 
prvky. Drevo v exteriéri chráni pred poveternostnými vplyvmi a vytvára vynikajúci vode odolný 
povrch. Modifikované alkydové živice trvale chránia drevo, poskytujú ochranu až 6 rokov. Nádherne 
zvýrazňujú prirodzenú štruktúru dreva. Produkt je možné použiť na tlakovo impregnované povrchy.

Výhody
• dlhodobá ochrana 
• intenzívna impregnácia 
• jednoduchá aplikácia 
• šetrný k životnému prostrediu 
• odolnosť voči extrémnym poveternostným podmienkam 
• zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva
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 Drevo už impregnované výrobkom Impra, ktoré potrebuje rekonštrukciu, je možné po očistení 
obnoviť do optimálneho stavu nanesením jednej vrstvy výrobku Impra. Nanáša sa štetcom 
alebo valčekom. Výrobok je ideálny pre impregnáciu ponorom. Medzi nanášaním jednotlivých 
vrstviev je potrebné nechať schnúť po dobu 12 – 24 hod.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné opatrenia

 NEBEZPEČENSTVO

 Horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Môže spô
sobiť podráždenie dýchacích ciest. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/
horúcich povrchov. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Používajte elektrické/
ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. Zabráňte vdychovaniu prachu/
dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetra
nom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochran
ný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie. Zozbieraj
te uniknutý produkt. PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 
CENTRUM alebo lekára. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte 
ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. V prípade požiaru: na hasenie 
použite hasiacu penu, oxid uhličitý. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchová
vajte tesne uzavretú. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Uchová
vajte uzamknuté. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi /regionálnymi/národnými 
predpismi. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 

 Karta bezpečnostných údajov je k dispozícií na vyžiadanie.

Likvidácia  Odporúčania pre likvidáciu: v súlade s platnými predpismi.

 Ekológia – odpady: zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 Kód európskeho katalógu odpadov 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické 
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 08 01 12 – odpadové farby a laky iné ako uvedené 
08 01 11.

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.


