
 
  

 

                   

KARTA TECHNICZNA 

IMPREGNAT OCHRONNY DO DREWNA 

 

OPIS PRODUKTU 

Impregnat przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych na 

zewnątrz pomieszczeń. Polecany jest w szczególności do drzwi, okien, konstrukcji stropów  

i dachów, płotów, bram, palisad, altanek, domków letniskowych, pergoli oraz innych elementów 

architektury ogrodowej. Dzięki swym właściwościom zabezpiecza drewno przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi i środowiskowymi, w tym promieniowanie UV. Impregnat wzmacnia 

strukturę drewna, nadaje piękny, ciepły wygląd oraz skutecznie chroni zaimpregnowaną powierzchnię.  

 

ZALETY PRODUKTU 

- chroni powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych i glonów 

- głęboko penetruje 

- nie kapie podczas malowania 

- zawiera wosk, który chroni malowane powierzchnie przed wnikaniem wody 

- chroni drewno przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych 

- zawiera nowoczesne pigmenty, które nadają malowanym powierzchniom trwały, intensywny kolor   

  oraz zabezpieczają drewno przed szarzeniem 

- zachowuje naturalny rysunek słojów drewna 

- szybko wysycha - kolejną warstwę preparatu można nałożyć  już po 2-4 godzinach, a już w godzinę        

  po nałożeniu nie grozi mu wymycie przez niespodziewany deszcz 

 

DANE TECHNICZNE 

Kolor:                                                       8 kolorów 

Gęstość:    1,00 ÷ 1,05 g/cm3 

Zawartość LZO:                                       8,79g/l 

Temperatura nakładania:  +10°C do +25°C 

Rozcieńczalnik:    Nie stosuje się. Produkt gotowy do użycia 

Sposób nanoszenia:   pędzel 

Czas schnięcia:    2 – 4 godziny 

Ilość warstw:    2 – 3 warstwy (w zależności od chłonności drewna) 

Wydajność:    do 6 m2/l przy jednej warstwie 

Czyszczenie narzędzi malarskich: woda  



 
  

 

                   

 

SPOSÓB UŻYCIA 

1. Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nie rozcieńczać. 

2. Nakładać na czyste, suche i odtłuszczone drewno. W przypadku występowania zniszczeń 

biologicznych należy oczyścić drewno odpowiednim preparatem grzybobójczym. 

3. W przypadku powierzchni zabrudzonych należy je przeszlifować i odpylić. 

4. Za pomocą pędzla nałożyć pierwszą warstwę impregnatu zgodnie z kierunkiem włókien drewna. 

Najlepszy efekt uzyskuje się stosując pędzle z włosia sztucznego lub mieszanego. 

5. Kolejną warstwę nałożyć po upływie 2- 4 godzin od naniesienia poprzedniej, ale nie później niż 

po 3 dniach. 

6. Po zakończeniu malowania usunąć z narzędzi jak największą ilość impregnatu, a następnie umyć 

je wodą. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

1. Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj i gatunek malowanego drewna mogą 

wydłużyć czas schnięcia. Drewno miękkie łatwiej wchłania produkt i powłoka wysycha szybciej. 

Na gatunkach drewna twardego czas schnięcia może być wydłużony.  

2. Zaleca się wykonanie wybarwienia próbnego na niewielkiej powierzchni. Kolor końcowy 

wymalowania zależy od barwy początkowej oraz stanu drewna jak również od ilości naniesionych 

warstw. 

3. Do malowania dużych powierzchni zaleca się użycie produktu z jednej serii produkcyjnej. Nr 

serii na opakowaniu. 

4. Prawidłowo nałożony impregnat daje transparentne powłoki z widocznym usłojeniem drewna. 

5. Jest to produkt wodny – przechowywany  w ujemnych temperaturach ulega trwałemu 

uszkodzeniu. 

 

OPAKOWANIE 

Puszka pojemności 5L 

 

MAGAZYNOWANIE 

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C, 

 z dala od źródeł zapłonu. 

 

OKRES PRZYDATNOŚCI 

2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu 



 
  

 

                   

 

ATESTY I CERTYFIKATY 

Produkt posiada Atest PZH  

PRODUCENT  

ICA POLSKA Sp. z o.o. ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.044 645 30 80 www.colorit.pl 

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 

Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych 

produktów. Informacje podane w powyższej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek. 

 

 

 

 


