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Útmutatónk az ismeretek mai szintjét tükrözi, célja a vásárló/felhasználó legjobb tudásunk szerinti tájékoztatása. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkori alkalmazási területet 
és  feldolgozási körülményeket. A szállított termék alkalmasságát és használatának módját a vásárló/felhasználó saját felelősségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk egy 
mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink“ érvényesek. Jelen kiadással, minden korábbi műszaki 
adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk. 

Lignovit-Imprägniergrund 53134 
 

    
 
Termékleírás 
 
 

Speciális alkid/akril diszperzió bázisú, vízzel 
hígítható favédő impregnálóanyag, nagy- és 
kisipari alkalmazásra 
 

Különleges tulajdonságok 
 

Védelmet nyújt kékülést okozó gombásodás (B, EN 
152-1 szerinti vizsgálat), faevő gombák (P, EN 113 
szerinti vizsgálat) és rovarkártevők (Iv, EN 46 szerinti 
vizsgálat) ellen. 
Felhordási mennyiség szabványvizsgálatkor kb. 200 
g/m2 (elismerési bizonyítvány száma 2/05) 
 
Hatóanyagok (B, P, Iv):  
0,81% 3-Iód-2-propinil-butil-karbamát 
0,05% permetrin 
 

Alkalmazási területek 
 

3. sz. veszélyességi (felhasználási) osztályba tartozó  
ablak, ajtó, faburkolat, előtető, balkon, stb.  
 

Felhordási mód 
 

Ecsetelés, rövid idejű mártás, öntés, hengeres kenőgép, 
vacumat. Ne hordja fel szórási eljárással! 
 

Felület előkészítése 
 

A faanyag nedvességtartalma 12-15% lehet. Egyaránt 
felhordható gyalult, csiszolt vagy fűrészelés után borzolt 
felületre. 
 

Bevonatrendszer 
 

1-2 réteg Lignovit Imprägniergrund, 
További bevonatok (lásd a műszaki adatlapokat) 
Lignovit Lasur, Lignovit Lasur-VAC, Lignovit-Color VAC, 
Lignovit -Sperrgrund 
 
Fedőréteg nélkül nem áll ellen az időjárás 
viszontagságainak! 
 

Környezet és munkadarab 
hőmérséklete 

Legalább + 10 °C. Magas páratartalom és/vagy 
alacsony hőfok késlelteti a száradást.  
Kerülje a közvetlen napsugárzást (túl gyors száradást 
okoz). 
 

Munkaeszközök használat után azonnal vízzel mossa ki 
 

Hígítás 
 

Szükség esetén vízzel; az anyagot felhasználásra kész  
formában szállítjuk. 



 
 
 
 
Folytatás Lignovit-Imprägniergrund 53134
  

 
 
Száradási idő (szobahőmérséklet 
20°C) 
 

Porszáraz:  kb. 30 perc után  
Csiszolható:     kb. 3-4 óra után 
Átvonható:   kb. 3-4 óra múlva 
Teljes száradási idő:  kb. 12 óra  
 

Kiadósság 
 

Kb. 10 m2/l illetve 100 g/m2 rétegenként 

Tárolás 
 

Hűvös, fagymentes helyen. 

Csomagolás 4 l, 18 l 
 

Tárolási idő 
 

Eredeti, zárt göngyölegben legalább 1 év. 

Színárnyalat(ok) 
 

színtelen 

Biztonságtechnikai útmutatások 
 

Vegye figyelembe a “Favédőszerek használatának 
irányelveit”! 
 
A favédőszerek biocid hatóanyagot tartalmaznak  
gombásodás és/vagy rovarkártevők ellen. Emiatt csak 
akkor alkalmazandók, ha feltétlen szükséges a fa 
védelme ill. egyedi esetekben. Nagy felületen beltérben 
nem használható, lakó- és hálótermekben tilos a 
használata. Nem szabad élelmiszer vagy 
takarmánytároló ill. –gyártó helyiségekben használni. 
  
Méhkaptárak ill. szaunák faépítményeire ill. tartósan 
talajjal és/vagy vízzel érintkező faanyagokra sem 
szadad használni. 
 

Egyéb útmutatások Amennyiben mégis nagy beltér felületen alkalmazta a 
terméket (pl. tetőtéri szobában), lakkoza át Aquawood-
Dickschichtlazúr vagy ADLER Innenlasur termékeinkkel 
(mindkettő vizes bázisú). 

 


