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AQUA IMPRAGNOL 06
Ürün Tanımı

Metalik bileşimli emprenye tuzunun sulu çözeltisidir.

Ürün Özellikleri

Su bazlı ve kokusuzdur, çevre dostudur. DIN 68 800 Bölüm 3’ e göre toprak ile direkt temas
halinde olmayan ahşap yapıların böcek ve mantarlara karşı etkili olarak korunmasını sağlar. Ahşap
içinde penetrasyonu yüksektir. Şeffaftır. Kuruması hızlıdır. Ahşabın ömrüne ömür katar.

Kullanım Alanları

Toprak ile temas halinde olmayan tüm ahşap yapılarda güvenle kullanılır. Arı kovanları, seralar,
gıda maddeleri veya yemlerin depolandığı yerlerde kullanılması önerilmez.

Yüzey Hazırlama

Yüzey temiz, kuru ve her türlü yağ, cila ve kimyasal maddeden tamamen arındırılmalıdır.

Uygulama

Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırınız. Ürün kullanıma hazır haldedir. Uygulama yapılacak
ahşabın nem miktarı max. %12 olmalıdır. Emprenye uygulamasından 24 saat sonra yüzeye son kat
boya/ vernik uygulaması yapılabilir. Daldırma süresi yumuşak ahşaplar için minimum 10- 15
dakika, sert ahşaplar için ise minimum 15-25 dakikadır. Daldırma işleminden sonra,
emprenyelenmiş malzeme, daldırma tankının üzerinde min. 4-5 dakika bekletilmeli, üzerinde
birikmiş fazla ürünün tanka akması sağlanmalıdır.
İnceltme

Ürün kullanıma hazırdır.

Kullanılan Aletler

Daldırma yöntemi ve vakum sistemi ile uygulama yapılabilir.

Teknik Özellikler

Görünüm
Aktif madde
Yoğunluk
Kuruma süresi

: Şeffaf, Yeşil, Kahverengi
: % 0,26 boraks
% 2,04 borik asit
: 1,00 g/cm3
: 24 saat

( Kuruma değerleri 230 C ve %60 nem ortamında belirlenmiştir. Ortam sıcaklığı ve nem değerine
göre değerler farklılık gösterebilir)

Tüketim

Ahşap kalınlığına bağlı olarak 12-15 L/ m3
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Depolama Koşulları

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ürün dondan ve aşırı soğuktan
korunmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R43
R52

: Deri ile teması hassaslık oluşturabilir
: Su organizmalarına zarar verebilir.

Güvenlik Uyarıları

S2
S13
S20/21
S24/25
S28
S29/35
S36/38

: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun.
: Gıda maddelerinden, yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
: Çalışma esnasında yemek yemeyin, içmeyin, sigara kullanmayın.
: Deri ve göz ile temasından sakının.
: Deri ile temasında bol su ile yıkayın.
: Kanalizasyona boşaltmayın; atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf
edin.
: Çalışma sırasında uygun giysi, eldiven ve gözlük kullanın.
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