
 
 

 

T E C H N I CKÝ LIST č. 0 6 7 
 

Napouštědlo na dřevo 
(Bläueschutz) 

pro exteriér 

 
 

I. Materiál 
 

einzA Napouštědlo na dřevo je základní nátěr na bázi rozpouštědel pro ochranu dřeva v exteriéru. S ověřeným ochranným účinkem proti 
modrání a hnilobě pro všechny dřevěné komponenty v exteriéru, které nejsou vystaveny kontaktu se zemí. Preventivní chemická ochrana 
dřeva dle DIN 68 800 část 3. einzA Napouštědlo na dřevo proniká hluboko do dřeva, vytváří stabilní podklad pro následné lazurování a krycí 
nátěry a lze jej přetírat všemi konvenčními a vodou ředitelnými lazurami a laky einzA.  
 
Typ materiálu bezbarvá, dřevo chránící impregnace 
Kód produktu HSM-LV 30 
Použití Ochranný prostředek na dřevo s preventivní ochranou proti hnilobě a modrání dřeva podle DIN 68 800 část 

3. Slouží k ochraně staticky nenamáhaného dřeva, které není vystaveno kontaktu se zemí. 
Kategorie uživatele pro profesionální a soukromé uživatele 
 
Kontrolní značka Jedná se o biocidní produkt a vztahuje se na něj nařízení o biocidních přípravcích (BPV). 
 BAuA-Reg.-Nr.: N-65737 
Účinné látky 5 g/kg 3-jod-2-propinylbutylkarbamátu (IPBC) 
 2 g/kg tebukonazolu 
 0,6 g/kg permethrinu 
 
Barevný odstín bezbarvý 
Specifická hmotnost cca 0,82 = 820 g/l 
Velikost balení 750 ml - 2,5 l - 5 l 

 
 

II. Vlastnosti a pokyny ke zpracování 
 

Metody zpracování pro profesionální a soukromé uživatele: natíráním 
 pro profesionální uživatele: stříkáním - pouze v uzavřených zařízeních 
Aplikační dávka 160 - 200 ml/m2 
Spotřeba 126,3 - 134,7 g/m²; což odpovídá 150 až 160 ml/m2 
Vydatnost hrubé dřevo: 7 - 9 m2/l, hladké dřevo: 12 - 14 m2/l  
Schnutí  suché na dotek po cca 2 hod. (při 20 °C, 65 - 75 % rel.vzdušné vlhkosti) 
Přetíratelnost po 14 - 24 hodinách (podle počasí) 
Skladování v dobře uzavřeném balení prakticky neomezené 
Čištění nástrojů einzA ředidlo - terpentýnová náhražka 
 

 

III. Skladba nátěru, aplikační technologie 
 

einzA Napouštědlo na dřevo vytváří nosný podklad pro následnou aplikaci všech lazur nebo laků einzA. 
Podklad musí být suchý, zbavený nečistot a mastnoty. Vlhkost dřeva nesmí překročit podle DIN 18 355 15 %. Uvolněné a poškozené staré 
nátěry odstraňte. 
Takto připravený dřevěný podklad se impregnuje 1 - 2x einzA Napouštědlem na dřevo natíráním nebo máčením. V případě dalších nátěrů na 
vodní bázi zajistěte, aby byla impregnace dostatečně suchá.  

 
 

prosím, otočte! 
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Návod k použití a informace o zvláštním nebezpečí pro životní prostředí. 

Aby se zabránilo rizikům pro lidstvo a životní prostředí, je třeba dodržovat návod k použití. 

Skladujte v chladu a suchu v dobře uzavřených originálních obalech. 

Skladujte pouze v dobře větraných místnostech. 

Nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám. 

Ve skladovacích prostorech nekuřte. 

Po práci si pečlivě umyjte pokožku. 

Nářadí musí být očištěno ihned po použití ředidlem. 

Doba schnutí při natírání: min. 24 hodin při  20 °C a  65 % rel. vzdušné vlhkosti. 

Zabraňte jakémukoli proniknutí do země. 

Nesmí se používat ve vnitřním prostoru. 
Výjimkou je komerční využití produktu, např. v rozprašovacím tunelu v tovární hale. 

Při natírání oken a vchodových dveří zajistěte dobré větrání a vnitřní ventilaci. Okna a vchodové dveře nechte otevřené (příčné větrání, 
výměna vzduchu min. 5 m³/h). Minimalizujte délku pobytu v pracovním prostoru. 

Při použití výrobku (např. při natírání) je vhodné použít krytí (fólie, plachta), aby se zajistilo, že nedojde k přímému vniknutí látky (např. kapek) 
do země. 

Nedávno ošetřené dřevo by mělo být skladováno pod střechou nebo na pevném nepropustném povrchu dokud nebude suché, aby se zabránilo 
pronikání zbytků produktu do půdy, podzemních vod a vodních ploch kontaminovanou dešťovou vodou. 

Ošetřené dřevo lze použít v interiéru pro rámy oken nebo vchodové dveře. 

Pokud je ošetřené dřevo vystaveno povětrnostním vlivům, je nutné, aby byl povrch dřeva opatřen vhodným vrchním nátěrem neobsahujícím 
biocidy, aby se zabránilo vymývání účinných látek. 

Použití produktu (natírání) není povoleno v bezprostřední blízkosti vodních ploch (vodní toky, jezera atd.), protože by mohlo dojít k poškození 
vodních ekosystémů. 

 

 

IV. Bezpečnostní informace a označení 
 

Bod vzplanutí 62 °C 

Třída nebezpečnosti podle VbF VbF třída A III 
 
Na produkt se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. Všechny potřebné informace jsou obsaženy v REACH bezpečnostním listu podle 

nařízení (EG) č. 1907/2006. Od 1. 6. 2015 pak v bezpečnostním listu podle nařízení CLP (GHS) podle nařízení (EG) č. 1272/2008. K dispozici 

kdykoli na www.einzA.com nebo na vyžádání na sdb@einzA.com. 

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku! 
 

Důležitá upozornění 

Účinné látky: IPBC, tebukonazol a permethrin 

Oblast použití a účinnost: Prostředek na ochranu dřeva „einzA Wetterschutz Holzimprägniergrund“ slouží k ochraně staticky nenamáhaného 

dřeva v exteriéru, které není vystaveno kontaktu s půdou, před hnilobou a zamodrávání podle DIN 68 800 část 3. 

Omezení použití: 

Nepoužívejte na dřevo, které má přijít do styku s potravinami nebo krmivem. 

Způsoby aplikace: natírání, stříkání (pouze v uzavřených zařízeních). 

Aplikační dávky: 160 - 200 ml/m2. 

Varování: 

Prostředek (einzA Napouštědlo na dřevo) a zbytky produktu se nesmí dostat do vodních ploch, půdy nebo kanalizace.  

Obecné varování: Ochranný prostředek na dřevo obsahuje biocidní účinné látky, které chrání dřevo před škůdci.  Používejte v souladu s 

návodem k použití a pouze v povolených oblastech použití. Nesprávné použití může poškodit zdraví a životní prostředí. 

 

AVV-klíč třídy odpadů: AVV 08 01 11 

 
Obsah VOC podle přílohy II směrnice o VOC 2004/42/EG 
 mezní hodnota VOC příloha II A (podkategorie h) 

 Lb: max. 750 g/l podle úrovně II (2010) 

 obsah VOC v einzA Napouštědle na dřevo: < 750 g/l 
 
 
 
 
Výše uvedené informace byly pečlivě sestaveny podle aktuálního stavu znalostí technologií a měly by být použity jako doporučení. Vzhledem k různým možnostem 
aplikace a pracovních metod jsou nezávazné, nezakládají smluvní právní vztah a nezbavují zpracovatele povinnosti otestovat vhodnost použití našich produktů na vlastní 
odpovědnost. Dále platí naše všeobecné obchodní podmínky.  
Vydání 06/2019; tímto všechny předchozí technické listy pozbývají platnost. 
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