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HORNBACH 2v1 Základní impregnacní náter na drevo 
 
 Úcinné látky, pronikající do hloubky materiálu, zajištují optimální ochranu proti nákaze 

drevokaznými plísnemi 
 Chrání pred napadením houbami - dlouhodobá ochrana 

 
Vlastnosti 
Používejte pouze podle návodu na etikete! Používat pouze na ochranu dreva. Impregnacní základ na drevo 
v exteriéru je hotová impregnace na vodní bázi pro soukromé uživatele k ochrane dreva ve venkovním 
prostoru proti zabervení dreva a drevokazným houbám. Prípravek není vhodný k ochrane dreva s prímým 
kontaktem se zeminou nebo vodou. 
 
Účel použití 
Ideální pro neopracované drevo, náchylné k úcinku drevokazných plísní, urcené pro zpracování tlakovou 
impregnací – zejména pro drevo jehlicnanu, skladované ve venkovních prostorách, napr. smrk, jedle, 
douglasku tistolisou, borovice, modrín, red meranti, další druhy douglasek, 
atd.  
 
Odstín barvy 
bezbarvý 
 
Obsažené látky 

Emulze alkydové pryskyrice, pomocné látky, voda.  
 
Zasychání 
Približne 24 hodin. Uvedenou dobu je nutné dodržovat také v prípade aplikace krycího náteru. 
 
Nástroje & Čištení nástrojů 

 

Pro privátní použití: Natírání, váleckování.Okamžite po použití nástroj omyjte vodou s mírným cisticím 
prostredkem (mýdlem). 
 
Důležitá upozornění 
Príjem pripravku pro všechny metody aplikace s vyjimkou hloubkové ochrany musí byt 180-220 ml/m2 (182-
222 g/ m2). V prípade hloubkové ochrany musí byt dosažen prumerny príjem prípravku 39,2-47,0 kg/m3. 
Pred použitím dobre promíchejte. V prípade aplikované impregnace Impregnacní základ na drevo v exteriéru 
dreva, urceného do venkovních prostor, je nutné aplikovat krycí náter. Aplikace krycího náteru musí probíhat 
dle doporucení výrobce. 
 
Bezpečnostní pokyny 
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu. 
 
Doplňující informace: 
EUH208 Obsahuje 3-jod-2-propynyl-butylkarbamát, propikonazol (ISO), reakční hmota z 5-chlor-2-
methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.   
 
Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 30 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/h od 
roku 2010).  
 
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informaci o 
výrobku!  

http://www.hornbach.com/
http://www.schulz-farben.de/
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Registracní císlo: CZ-0017155-0001 
 
Fungicidní účinné látky: 3-jod-2-propynyl-butylkarbamát, CAS# 55406-53-6, 7,5 g/l; propikonazol (ISO), 
CAS# 60207-90-1, 2,4 g/l 
 
Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420 225 356000. P280 Používejte ochranné 
rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P234 Uchovávejte 
pouze v původním balení. P405 Skladujte uzamčené. P235 Uchovávejte v chladu. 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah 
dětí. P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. 
 
Skladování 
V pevně uzavřené nádobě s ochranou proti mrazu. Minimální doba trvanlivosti při běžném uskladnění: dva 
roky od data výroby. 
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