
 

 

 

 

 

KARTA TECHNICZNA 

IMPREGNAT DO DREWNA  

OPIS PRODUKTU 
Impregnat przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych na 
zewnątrz pomieszczeń (drzwi, okna, meble ogrodowe, boazerie zewnętrzne, altanki, domki letniskowe, 
płoty, konstrukcje stropów i dachów, itp.). Produkt moŜna stosować równieŜ wewnątrz, przy zachowaniu 
szczególnych warunków aplikacji takich jak: stosowanie podstawowych środków ochrony osobistej, oraz 
wydłuŜony czas wysychania i wentylacji do 14 dni w 20°C, aŜ do całkowitego zaniku zapachu. 

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. 
 
DANE TECHNICZE 
Zapach: typowy 
Konsystencja: płynna 
Kolor/Odcienie: 8 kolorów 
Wykończenie: satynowe 
Temperatura nakładania:  zalecane warunki + 10ºC do + 25ºC 
Czas schnięcia:  kolejna warstwa po16 h 
Rozpuszczalność: rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych 
Wydajność: 1 l do 10 m² 
Narzędzia do aplikacji: pędzel, tampon 
Czyszczenie narzędzi: 
Zawartość LZO 

benzyna lakowa 
Limit zawartości LZO Kat.5/f  (FR) 700 g/l (2010), produkt 
zawiera max.695 g/l  

 
SPOSÓB UśYCIA 
1. Dokładnie wymieszać  przed uŜyciem (nie rozcieńczać) 
2. Nakładać na czyste, suche, odtłuszczone drewno 
3. W przypadku powierzchni zabrudzonych naleŜy je przeszlifować i odpylić 
4. Za pomocą pędzla lub tamponu nałoŜyć pierwszą warstwę impregnatu zgodnie z kierunkiem włókien 

drewna  
5. Pozostawić do wyschnięcia na około 16 h 
6. NałoŜyć drugą warstwę impregnatu zgodnie z kierunkiem włókien drewna 
7. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia 
8. Czas schnięcia zaleŜy od chłonności drewna i ilości nałoŜonego produktu  
 
ZALECENIA 
1. W celu zapewnienia jednolitej barwy naleŜy mieszać impregnat w trakcie malowania 
2. Nakładać w temperaturze powyŜej 5°C 
3. W przypadku twardych gatunków drewna (np. akacja, dąb) impregnat nanosić wcierając go 

tamponem 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Po zastosowaniu impregnatu wewnątrz pomieszczenie moŜna uŜytkować po dokładnym wyschnięciu 

preparatu i wywietrzeniu, aŜ do całkowitego zaniku zapachu 
5. Po zastosowaniu impregnatu na zewnątrz drewno moŜna uŜytkować po całkowitym wyschnięciu 

drewna – do 24h ( w zaleŜności od gatunku drewna) 
6. Poszczególne kolory impregnatu moŜna mieszać między sobą. Aby uzyskać odcień jaśniejszy od 

proponowanego we wzorcu kolorów naleŜy dodać bezbarwny impregnat marki Colorit 
 

Odcień podany na opakowaniu jest odcieniem przybliŜonym. Drewno jest produktem naturalnym, dlatego 
po wybarwieniu moŜliwe są nieznaczne odchylenia kolorystyczne spowodowane róŜnicami w strukturze 
drewna. Odcień  moŜe równieŜ ulec zmianie w zaleŜności od metody przygotowania podłoŜa, rodzaju 
drewna czy techniki nakładania produktu. Zaleca się wykonanie wybarwienia próbnego. 
 
 
OPAKOWANIE 
Puszka 1 l  - opakowanie zbiorcze 6 sztuk; puszka 2,5 l – opakowanie zbiorcze 2 szt., 5 l 
 
MAGAZYNOWANIE 
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od źródeł zapłonu.  
 
OKRES PRZYDATNOŚCI 
36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu 
 
ATESTY I CERTYFIKATY  
Produkt posiada Atest PZH nr HK/B/1535/02/2010 
Zakładowa norma –ZN-ITC-06:2010 
 
PRODUCENT  
Italcolor Sp. z o.o. ul.Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.044 645 30 80 www.colorit.pl 
 
OSTRZEśENIA I ZALECENIA BHP 
Wszelkie informacje toksykologiczne zawarte są w odpowiednich kartach charakterystyk naszych 
produktów. Informacje podane w powyŜszej karcie technicznej mają jedynie charakter wskazówek. 
 
 

 
 
 


