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ТЕХНІЧНА КАРТА 
Технічна пропитка для деревини. 
 

Характеристики: 
Рідкий консервант для деревини на водній основі для професійного та загального 
використання. Призначений для першого контакту з деревиною. Він містить 
активні інгредієнти, які ефективно захищають деревину від грибків, які викликають 
її гниття та забарвлення (синєва), а також проти шкідників деревини (комах). 
Захищає деревину I, II та III класів. Характеризується високою здатністю 

проникати всередину деревини, регулює її вологість і створює адгезійну поверхню, 
яка потім повинна бути додатково оброблена продуктами лінії Koopmans. 
 

Особливості: 
Продукт готовий до використання. Ідеально підходить для забезпечення деревини, 
призначеної для фасадів і терас. Також рекомендується для всіх видів садової 
деревини (садова архітектура, садові меблі), а також для софітів, столярних 

виробів та інших дерев'яних елементів, що вимагають поверхневого захисту. 

 Застосування: 

Захищену деревину можна використовувати на вулиці та в приміщенні. Продукт не 
підходить для захисту деревини при контакті з ґрунтом або водою. Після 
висихання не має запаху. 
 

Кольорова гамма: 
Безбарвний / тонований. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ  

Методи нанесення:  
Професійні (промислові): занурення або 
облив в спеціальних пристроях 

/обприскування в закритих камерах 
Загальні (індивідуальні / споживчі): пензлик 
/ валик. 

Підготовка продукту / поверхні. 
Використання:  

Покривна поверхня повинна бути чистою, 
знежиреною та без ЛФМ. Сіру або 
пошкоджену деревину слід шліфувати до 
отримання чистої здорової поверхні. Що 
стосується чорнової деревини, 
переконайтеся, що вона не надто 
шліфована. У такій ситуації поверхню 
деревини слід відшліфувати шліфувальним 
папером із зернистістю P120, щоб відкрити 
пори, що полегшують проникнення 
продукту всередину.  
Максимальна вологість деревини не може 
перевищувати 18%.  
Перед використанням продукт потрібно 
добре перемішати. Процес просочення слід 
проводити в діапазоні температур від 10 ° С 
до 30 ° С. Під час роботи деревину не 
можна заморожувати, нанесіть продукт 
рівномірно вздовж поверхні, наносячи 
тонким шаром. 
Доза ефективної дії: 120 мл / 1 м², що дає 
використання 2 шарів продукту. 

Час висихання: приблизно 4-6 годин (при 
приблизно 20 ° C та відносній вологості 
65%); час сушіння буде довшим за умов 
низької температури та високої вологості. 
Інструменти слід мити теплою водою 
відразу після використання. 
Після використання щільно закрийте 
контейнер. Не допускайте потрапляння 
продукту водне середовище, ґрунт та стічні 
води. 
Після обробки свіжопокриту деревину слід 
скласти під дахом і на непроникну, тверду 
основу, щоб запобігти безпосередньому 
потраплянню продукту в грунт або воду. Усі 

залишки продукції слід зібрати для утилізації або 
повторного використання. 
Після обробки деревину слід покрити відповідним 
топовим покриттям Koopmans. Фінішне покриття 
слід наносити відразу після висихання технічної 
пропитки. 
Використання продукту та сушіння деревини 
після обробки слід проводити на відкритому 
повітрі або у добре провітрюваних місцях. 
Не застосовувати у разі підвищеної вологості та у 
разі наближення опадів. 

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ 

Вигляд: білувато-жовта рідина 

Питома вага при 20 ºC: прибл. 1 кг/л 

В’язкість при 20 ºC: 20 мПа 

P: прибл. 9,0 

ЛОС: < 50 г/л (кат. A/f): 130 г/л (2010) 

Розхід: для ефективного процесу: 120 мл/1м: 
дає 8-10 м² /1 л 
 

Упаковка: 
Банки по 5 л / 20 л  

 

МАРКУВАННЯ 

Активні речовини: 
0,90 г / 100 г IPBC (3-йодо-2-
пропінілбутилкарбамат) 
0,25 г / 100 г тебуконазолу 
0,05 г / 100 г бетаїнового полімеру 
0,10 г / 100 г перметрину 

Увага 
Попередження про небезпеку: 
H410 Дуже токсичний для водних 

середовищ із тривалим впливом. 
Запобіжні заходи: 
P101 Якщо необхідна рекомендація лікаря: мати 
при собі упаковку продукту або маркувальний 
знак. 
P102 Зберігати в недоступному для дітей місці. 
P103  Перед використанням прочитати текст на 

маркувальному знакові. 
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P273 Уникати потрапляння у навколишнє 
середовище. 
P391 Ліквідація розливу. 
P501 Утилізувати вміст / контейнер 
відповідно до місцевих / регіональних / 
національних / міжнародних норм. 
EUH208 Містить 1,2-бензизотіазол-3 (2Н) -
он, 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-он [ЄС No 
247-500-7] та 2-метил-2Н-ізотіазол-3- один 
[EC № 220-239-6] (3: 1), 3-йодо-2-
пропінілбутилкарбамат, перметрин (ISO). 
Може спричинити алергічну реакцію. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Запобіжні заходи:  
Під час використання продукту поводьтесь 
із ним таким чином, щоб уникнути контакту 
зі шкірою та очима, використовуючи 
відповідний захисний одяг, захисні 
рукавички та засоби захисту очей / 
обличчя. 
Не вдихати пари. 
Під час роботи не їжте, не пийте і не паліть. 
Використання продукту та сушіння 
деревини після обробки слід проводити на 
відкритому повітрі або в добре 
провітрюваних місцях. 
Біоциди слід використовувати безпечно.  
Перед кожним використанням прочитайте 
зміст етикетки та дотримуйтесь технічного 
листа та характеристик продукту, що 
містять інформацію про маркування, 
зберігання, використання, безпеку, 
токсичність та екологію продукту. 

Термін придатності: 
Зберігати продукт в оригінальній закритій 
упаковці, в сухому та добре провітрюваному 
приміщенні при температурі від 10 до 30 °С. 
Зберігати в недоступному для дітей місці.  
Тримати подалі від їжі, напоїв та кормів для 
тварин. 
Повторно закрийте відкриті контейнери та 
зберігайте у вертикальному положенні, щоб 
уникнути протікання. 

 

 

 

Поводження з відходами продуктів i 
упаковкою: 
Залишки продукту в оригінальній упаковці слід 
утилізувати відповідно до місцевих норм. Не 
зливайте залишки продукту в каналізацію, стічні 
води або ґрунт. 

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА: 

Загальна інформація: 
Вивести з небезпечної зони. 
Надайте лікарю доданий паспорт безпеки. 
Не залишайте потерпілого без нагляду. 

При вдиханні: 
Тримайте людину без свідомості в зручному 
положенні та зверніться до лікаря. 
Якщо симптоми не зникають - викликайте 
лікаря. 

У разі контакту зі шкірою: 
У разі забруднення шкіри - добре змити 
водою. 

У разі попадання в очі: 
Промити очі водою в якості запобіжного 
заходу. 
Зніміть контактні лінзи. 
Захистіть неушкоджене око. 
Широко відкрийте очі під час полоскання. 
Якщо подразнення очей триває, зверніться 
до лікаря. 

У разі прийому всередину: 
Негайно викликайте блювоту і 
зателефонуйте лікареві. 
Вести патентні дихальні шляхи. 
Не давайте в напої. 
Ніколи не давайте нічого через рот людині, 
що втратила свідомість. 
Якщо симптоми не зникають - викликайте 
лікаря. 
Негайно доставіть постраждалого до лікарні. 
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