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  Koopmans IMPREGNEEROLIE UV

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Odtiene bezfarebný s UV filtrom, 11 transparentných odtieňov, 
Lesk polomatný
Zloženie na báze ľanového oleja a alkydovej živice
Obsah pevných látok cca 50 % obj.
Špecifická hustota 0,86 kg/l pri 20 °C
Balenie 2,5 l

Aplikačné údaje

Spôsob aplikácie štetec, valček, striekanie
Schnutie (20 °C, 65 % rel. vlhk.) prachosuchý  ccca po 2 hod. 

pretierateľný cca po 24 hod. 
posledná vrstva 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 +5 °C a relatívna vlhkosť do 85 %
Čistenie nástrojov technický benzín

Pracovný postup

Príprava povrchu Povrch by mal byť pevný, suchý, čistý, bez nečistôt, mastnoty a pod. Max. vlhkosť nesmie pre
kročiť 18 %. Riasy, plesne, mach a nečistoty, zvetrané/sivé drevo ošetrite vhodným prípravkom 
(napr. Houtcleaner).

Odporúčaný pracovný postup Konzervované drevo (nové) 
Ošetrite najmenej 3x

Technický list

Priehľadná a UV odolná impregnácia na báze ľanového oleja a alkydovej živice na ochranu a 
dekoráciu dreva v exteriéri. Použitie na neošetrené drevo, impregnované záhradné drevené prvky, 
neobrúsené zvetrané drevo, drevené prvky už ošetrené Koopmans Impregneerolie, ako základný 
náter/impregnácia pod Koompmans Impra, Perkoleum alebo Garant SB. Náter je ideálny na  palub
ky, terasy, záhradnú architektúru (domčeky, pergoly, ploty, altánky, mosty atď.), záhradný nábytok 
alebo drevené fasádne prvky. Vďaka jednoduchému a pohodlnému použitiu je možné natierať veľké 
plochy v krátkom čase. Nádherne impregnuje a chráni drevo, reguluje vlhkosť a umožňuje voľné dý
chanie dreva. Ľanový olej dokonale zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva. Vhodný na tvrdé aj mäkké 
dreviny.

Výhody
• dlhodobá ochrana 
• intenzívna impregnácia 
• jednoduchá aplikácia 
• šetrný k životnému prostrediu 
• zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva
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 Nekonzervované drevo (nové) 
Ošetrite najmenej 3x. 
Na neošetrené menej odolné dreviny sa odporúča ďalšia 1 alebo 2 vrstvy.

 Ošetrené povrchy 
Povrchy už ošetrené Impregneerolie UV, ktoré sú v dobrom stave, prípadne zhoršujúcom sa 
stave, po vyčistení (vysokotlakovom) ošetriť 1 alebo 2 vrstvami náteru do dosiahnutia opti
málneho stavu.

 Zošednuté drevo 
Zľahka obrúste alebo očistite vysokotlakovým čistením. Ak je to potrebné, odšedenie vyko
najte pomocou Koopmans Houtcleaner. Povrchová úprava musí byť vykonaná najmenej 
3 vrstvami Impregneerolie UV.

 Ako základný náter 
Naneste jednu vrstvu na drevo ako základný/impregnačný náter pod následnú ďalšiu 
povrchovú vrstvu nepriehľadným alebo priehľadným náterom Koopmans Impra, Perko
leum alebo Garant SB. Konce (okraje) dreva (priečne rezané vlákna) dobre napustite.

TIP Ošetrenie dreva zo všetkých strán 1 vrstvou Impregneerolie UV pred namontovaním/zabudo
vaním do konštrukcie výrazne predlžuje jeho životnosť.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné opatrenia

 VAROVANIE
 Horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Škodlivý pre vodné or

ganizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo tepla/
iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Zabráňte vdy
chovaniu výparov/aerosólov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom 
priestore. Noste ochranné rukavice. V prípade požiaru:  Na hasenie použite: uchovávajte na 
dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Zneškodnite obsah / nádobu v 
súlade s miestnou / národnou legislatívou. 

 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.


