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GORI 17 IMPRÄGNIERGRUND WB

•
•
•
•
•
•

Základní vrstva pro ochranu proti zamodralosti, na vodní bázi, bez zápachu
Pro surové neošetřené dřevo ve vnějším prostředí, rovněž pro vnitřní strany oken a
vnějších dveří
Chrání preventivně hloubkovým účinkem před zamodráním. Zlepšuje přilnavost
následujících nátěrů.
Navíc k dobrému účinku ochrany proti zamodrání snižuje ohrožení napadení dřeva
dřevokaznými houbami
Zlepšuje přilnavost následujících nátěrů
Je systémově doladěn k použití s GORI 79 FARBLOS AUSSEN WB a jinými
výrobky GORI.

1. Všeobecný popis
1.1

Označení výrobku

GORI 17 IMPRÄGNIERGRUND WB

1.2

Výrobce

Dyrup A/S Koppenhagen, Dánsko

1.3

Druh výrobku

Bezbarvý, rychleschnoucí, vodou ředitelný základ na bázi
alkydové pryskyřice (základ zabraňující modrání dřeva).

1.4

Použití

Základní nátěr pro modráním ohrožené, jinak neošetřené,
na rozměr neopracované, omezeně opracované a na rozměr
opracované dřevěné díly, a rovněž povětrnosti již vystavené,
pokud tyto byly obroušeny až na zdravé dřevo. Určen je
pouze pro vnější použití a pro vnější i vnitřní straně oken a
venkovních dveří. Systémově je doladěn k použití se všemi
výrobky GORI určenými pro venkovní podmínky.

1.5

Působení výrobku

Působí do hloubky, chrání preventivně před modráním.
Zlepšuje přilnavost následujících nátěrů.

1.6

Barevný odstín

Bezbarvý

1.7

Dodávky

Připravený k okamžitému použití

1.8

Balení

0,75 litru / 2,5 litru / 5 litrů

1.9

Registrační číslo

UBA 3025
Výrobek je registrovaný u Spolkového úřadu pro životní
prostředí. Při odborném použití je ohodnocen na účinnost,
zdravotní nezávadnost a slučitelnost s požadavky ochrany
životního prostředí.
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2. Složení podle směrnice VDL 01
2.1

Pojivo

Alkydová pryskyřice

2.2

Rozpouštědlo

Voda

2.3

Pigmenty

Žádné

2.4

Účinné látky

0,3 % 3-jód-2-propynyl-butyl-karbamát
0,6 % propiconazol

2.5

Přídavné látky

Konzervační prostředky a aditiva

3. Technické údaje
3.1

Hustota

cca 1,0 g/ml

3.2

Množství pevné fáze cca 6 %

3.3

Viskozita

12 sekund pohárkem 4 mm podle DIN 53211 při 20 stupních C

3.4

Bod vzplanutí

Odpadá, produkt na vodní bázi

3.5

Hodnota SD

--

3.6

Stupeň lesku

Matný

3.7

Zápach

Nepatrný zápach, po zaschnutí bez zápachu

3.8

Spotřeba

Hoblované dřevo cca 120 ml/m2, tzn. 1 litr stačí na cca 8 m2
Přesnou spotřebu zjistíte zkušebním nátěrem.

3.9

Doba zasychání

Zaschlý proti prachu po cca 3 hodinách. Přetíratelný o cca 24
hodinách (23 stupňů C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu). Při
nízkých teplotách a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu se doba
zasychání prodlužuje. U některých druhů dřevin mohou látky
obsažené ve dřevě zpomalovat zasychání. Je nutno provést
zkušební nátěr.

3.10

Stálost na povětrnosti: Viz 3.11

3.11

Stálost na světle

Samostatně nedostatečná. Základované dřevo má být do jednoho
týdne přelakováno.
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3.12

Odolnost alkáliím

Po vytvrzení nátěru dobrá.

3.13

Biocidní účinek

Hloubkově účinný preventivně proti zamodrání dřeva.

3.14

Ředění

Používá se neředěný.

3.15

Skladovatelnost

Do daného data (podle zákona o biocidech). V nenarušených
obalech při odborném skladování – viz symbol přesýpacích
hodin (měsíc a rok) na etiketě obalu. Po odebrání obal dobře
uzavřít a krátce otočit. Skladovat a dopravovat v chladu, suchu
a bez mrazu.

4. Podkladový materiál
4.1

Druh podkladu

V návaznosti na předchozí úpravu dřeva (viz 4.3).
Surové jinak neošetřené dřevo ve vnějším prostředí, a rovněž
vnitřní strany oken a vnějších dveří:
A – základování s ochranou proti zamodrání je potřebné:
smrk, tsuga kanadská, borovice – bělové dřevo, radiata pine,
modřín – bělové dřevo, mahagon – bělové dřevo, jedle.
B – základování s ochranou proti zamodrání není potřebné:
afzelia, teak, iroko, mahagon, red meranti, merbau, dub, robinie,
bangkirai.

4.2

Vlastnosti podkladu Podklad musí být suchý, čistý, únosný, zbavený tuku a vosku.

4.3

Předběžná úprava

Místa s pryskyřicí vyškrábnout a vhodným prostředkem
(nitroředidlo, universální ředidlo) vyčistit. Vytékání
pryskyřice se technickými prostředky (prováděním nátěrů)
nemá zabraňovat (viz technické listy č. 3 a 18). Špínu, řasy,
plíseň a volně uchycené nátěry je nutno odstranit. Povrchy
silně poškozené povětrnostními vlivy se musí vybrousit až na
zdravé dřevo.

4.4

Vlhkost dřeva

Jehličnaté dřevo max. 15 %
Listnaté dřevo max. 12 %
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5. Zpracování
5.1

Způsoby nanášení

5.2

Pokyny pro zpracování: Před upotřebením dobře zamíchat. Zpracování a zasychání
neprovádět při teplotách pod +10 stupňů C a/nebo relativní
vlhkosti vzduchu větší než 80 %. Po zaschnutí nesmí
základovaná plocha zůstat lesklá (nebezpečí vzniku dělicí
vrstvy).

5.3

První nátěr

Venkovní prostředí a rovněž vnitřní a vnější strany oken a
vnějších dveří a rovněž všechno surové dřevo ohrožené
zamodráním (viz bod 4.2 skupina A):
1 x GORI 17 IMPRÄGNIERGRUND WB.

5.4

Renovační nátěr

Povětrnosti vystavené a zamodráním ohrožené dřevo (viz
bod 4.1 skupina A) obrousit až na surové dřevo, potom
ošetřit jedenkrát nátěrem GORI 17 IMPÄGNIERGRUND.
Neaplikovat na přilnuté staré nátěry.

5.5

Čištění nástrojů

Vodou a mýdlem.

6. Bezpečnostní pokyny

Stříkání, máčení, polévání. Metody stříkáním se z důvodu
ochrany životního prostředí nepoužívají.

Kód: M-BA02
Nesmí se dostat do rukou dětem. Nevdechovat páry ani aerosol.
Při práci nejíst a nepít. Při práci nekouřit. Zabránit
kontaktu s kůží. Při spolknutí nevyvolávat zvracení, nýbrž ihned
vyhledat lékařskou pomoc, lékaři předložit obal nebo etiketu
výrobku. Při nanášení máčením používat vhodnou ochranu
dechu, ochranné rukavice a brýle. Po nadechnutí postiženého
vynést na čerstvý vzduch. Po znečištění kůže ihned omýt
vodou a mýdlem. Po vniknutí do očí několik minut vymývat
vodou. Hadry prosycené tímto výrobkem se mohou sami vznítit,
protože výrobek zasychá oxidační reakcí. Ochranný prostředek
proti zamodrání obsahuje biocidní látky (0,3 % 3-jód-2propynyl-butyl-karbamát a 0,6 % propiconasol) k ochraně
dřeva před zamodráním. Tyto látky se smí používat pouze
podle návodu k použití a pouze v povoleném rozsahu aplikací,
kde jsou ochranná opatření potřebná. Zneužití může vést
k poškození zdraví a poškození životního prostředí. Tento
prostředek se nesmí dostat do vod. Nesmí se používat
v bezprostřední blízkosti tekoucích vod. Jer škodlivý pro vodní
organismy, může mít dlouhodobě škodlivé účinky. V případech
nezbytnosti Vám udělí informace naše poradenské místo pro
požití jedů v Berlíně, tel. 030-1924-0. Další informace
získáte v našem bezpečnostním věstníku.
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7. Likvidace

Zbytky výrobku se nesmí dostat do půdy,spodní vody,
povrchovévody ani do kanalizace. Beze zbytku vyprázdněné
obaly mohou být předány k recyklování. Zbytky výrobku
odevzdávat na příslušných sběrných místech. Položka seznamu
odpadů: 03 02 02.

8. Všeobecné pokyny

Neskladovat v místnostech, ve kterých se připravují nebo
skladují potraviny, nápoje a krmiva. Nepoužívat v bezprostřední
blízkosti vod. Prostředek se nesmí dostat do spodní vody,
povrchové vody, kanalizace ani půdy. Prostředek pro ochranu
proti modrání dřeva se nesmí používat u takového dřeva,
které přichází do přímého kontaktu s potravinami nebo krmivy.
přechovávejte pouze v originálních obalech. Dodržujte příslušné
směrnice BFS, které vydává Bundesausschuss Farbe und
Sachwertschutz, Hahnstrasse 70, D-60528 Frankfurt am Main.

Tento informační list má za úkol informovat seriózně, avšak přesto nezávazně o použití
materiálů GORI 17 IMPRÄGNIERGRUND WB. Technické údaje se zakládají na
dlouholetých zkušenostech, nezbavují však spotřebitele nutnosti materiály pro daný účel
vyzkoušet.
Z důvodu velkého počtu možností použití a zpracování však musí být vyloučeny závaznost a
ručení. V případech pochybností se obraťte na naše zastoupení, na naše poradenské
pracovníky nebo přímo na naše aplikační oddělení tel. 02166-964-890, -891 a –892.
Vyzváním našich odborných poradců nevzniká žádný poradenský poměr.
Vydáním tohoto technického listu ztrácí platnost předchozí vydání.
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