
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DREWNOKOLOR IMPREGNAT DO DREWNA
Środek ochronno- dekoracyjny do drewna

OPIS WYROBU:

DREWNOKOLOR Impregnat  Do  Drewna zabezpiecza  drewno  przed  technicznymi  szkodnikami  drewna,  grzybami, 
sinizną,  owadami.  Charakteryzuje  się  głęboką  penetracją  surowego  drewna,  zapewniając  długotrwałą  ochronę. 
Zabezpiecza drewno i materiały drewnopochodne przed działaniem czynników atmosferycznych.  Dzięki  zastosowaniu 
technologii  NANO  CODE  i  wodoodpornych  wosków  zabezpiecza  drewno  przed  wilgocią.  Zawarte  w  impregnacie 
nanocząsteczki  wnikają głęboko w strukturę drewna tworząc  niewidoczną gołym okiem, ale bardzo szczelną i  trwałą 
powłokę. Wysokiej klasy pigmenty nieorganiczne skutecznie chronią drewno przed promieniowaniem UV. Dodatkowym 
efektem  stosowania  preparatu  jest  możliwość  uzyskania  pogłębienia  koloru  drewna  z  jednoczesnym  zachowaniem 
naturalnego rysunku słoi charakterystycznego dla danego gatunku. 

Woski zawarte w impregnacie zabezpieczają drewno przed zwilżaniem wodą i wnikaniem wilgoci.
Charakteryzuje się głęboką penetracją zapewniając długotrwałą ochronę drewna.
DREWNOKOLOR Impregnat Do Drewna barwi drewno zachowując widoczny rysunek jego słoi. 

ZASTOSOWANIE:

DREWNOKOLOR Impregnat Do Drewna jest środkiem ochronno – dekoracyjnym przeznaczonym do ochrony surowych 
elementów stolarki drewnianej, altan, pergoli, parkanów, konstrukcji stropów i dachów.
Nie zaleca się impregnowania przedmiotów mających bezpośredni kontakt z żywnością, paszą oraz wodą.

 SPOSÓB STOSOWANIA:

DREWNOKOLOR Impregnat  Do  Drewna jest  w  postaci  gotowej  do  użycia,  nie  zaleca  się  rozcieńczania  środka. 
Bezpośrednio przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.  Temperatura powietrza i  impregnowanego podłoża 
powinna  wynosić  od  +10°C  do  +30°C.  DREWNOKOLOR  Impregnat  Do  Drewna należy  nanosić  pędzlem,  przez 
wcieranie gąbką lub tamponem, ewentualnie przez zanurzenie. Nie zaleca się nakładania przez natrysk. Powierzchnia 
podłoża powinna być dobrze przeszlifowana, sucha, oczyszczona i odtłuszczona. Nakładać w 2-3 cienkich warstwach 
wzdłuż rysunku słoi drewna. Po około 10 min. usuwając nadmiar środka z impregnowanej powierzchni. Kolejne warstwy 
nanosić po 24 godzinach.
Po zakończeniu prac narzędzia umyć benzyną do lakierów.

DANE TECHNICZNE:
Sposób nanoszenia: pędzel, tampon, przez zanurzenie

Ilość warstw: 2 - 3
Gęstość: 0,80 - 0,90 g/cm3

Czasokres pomiędzy kolejnymi 
warstwami: 24 h

Rozcieńczalnik: benzyna do lakierów

Wydajność: 10 - 12 m2 /litr przy jednokrotnym 
malowaniu

Kolorystyka:

bezbarwny, sosna, tikowy, mahoń,dąb, 
kasztan, orzech ciemny, palisander, 

zielony



SKŁADOWANIE: 24 miesiące od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ognia. 
Przechowywanie w temperaturze poniżej 10°C może spowodować wytrącanie się wosku, co nie stanowi wady wyrobu. Po 
ogrzaniu do zalecanej temperatury stosowania wyrób odzyskuje swoje właściwości.

OPAKOWANIA:

1l, 4l, 10l.

BHP i PPOŻ:

Uwaga! Wyrób palny!
Zawiera szkodliwe substancje lotne.
Unikać wdychania par.
Miejsce skóry zabrudzone środkiem umyć wodą z mydłem.
W przypadku stosowania wewnątrz pomieszczeń zapewnić podczas nakładania dobrą wentylację pomieszczenia.
CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!!
Na życzenie klienta udostępniamy Kartę Bezpieczeństwa Technicznego.

ATESTY:

Atest Higieniczny nr HK/B 1562/01/01 wydany przez PZH w Warszawie.

Dane  zamieszczone  w  niniejszej  Karcie  Informacji  Technicznej  są  zgodne  z  obecnym  stanem  naszej  wiedzy 
i zostały podane w dobrej wierze. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania masy, firma 
LAKMA nie ponosi odpowiedzialności za jakość uszczelnienia.
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