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TEMA IMPREGNANTE PROTETTIVO PER LEGNO 
Vodou riedite ľný impregna čný a ochranný náter na drevo 

 s UV filtrom pre exteriér a interiér. 
 

CHARAKTERISTIKA:   
Priehľadný  tónovateľný náter na báze akrylátových polymérov v disperzii, vhodný na dekoráciu a ochranu 
dreva. Chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi, tvorbou plesne a hub. Obsahuje priehľadné farebné 
pigmenty, ktoré zvýrazňujú kresbu a zhodnocujú krásu dreva, tvoria odolný filter voči UV žiareniu, ktorý 
zabraňuje poškodeniu a zmršteniu  dreva. Je charakteristický dobrou penetráciou do dreva, zvýšenou elasticitou, 
vodoodpudivým efektom a prepúšťa vodné pary. Umožňuje konzervovať drevo a ponecháva mu prirodzenú 
hydrometriu.  Neobsahuje zdraviu škodlivé látky, nie je horľavý a je bez zápachu. Pre tieto vlastnosti je vhodný 
do málo vetraných priestorov. Je určený na ochranu a dekoráciu výrobkov z dreva do interiéru a exteriéru napr. 
obklady stien, balkóny,  obloženie fasád, priečelia  atď. 
 

PRÍPRAVA POVRCHU: 
Drevené plochy ešte nenatierané: 
Povrch očistiť od prachu a nečistoty, drevo s obsahom živice  preventívne umyť nitro riedidlom, prebrúsiť a na 
očistený, suchý povrch aplikovať TEMU IMPREGNANTE. 
Plochy už natierané lakmi alebo nátermi už opotrebo vanými: 
Do základu obrúsiť staré vrstvy a na suchý povrch aplikovať TEMU IMPREGNANTE. 
 
Pri natieraní vlhkosť dreva musí byť nižšia ako 15%. 
 
Na drevo s nerovnomernou alebo veľkou absorpciou naniesť ako prvú vrstvu bezfarebnú TEMA 
IMPREGNANTE zriedenú s vodou 80 – 100 %. 
 

NANÁŠANIE: 
Štetec: 
Výrobok dôkladne premiešať a naniesť prvú vrstvu, po  6 hodinách plochu zľahka obrúsiť a pokračovať 
nanesením ďalších vrstiev. 
 
Na výrobky z dreva zvlášť vystavené atmosférickým vplyvom sa doporučuje naniesť aspoň 3 vrstvy TEMA 
IMPREGNANTE farebná, alebo ako poslednú vrstvu TEMA IMPREGNANTE farebná. 
Na TEMA IMPREGNANTE sa môže aplikovať TEMA FIITURA BRILLANTE alebo TEMA FINITURA 
IMPREGNANTE CERATA.                             
 
Pomôcky a náradie hneď po použití umyť vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. 
Aplikovať pri teplote prostredia alebo podkladu od +10 oC do + 35 oC  a pri relatívnej vlhkosti prostredia  nie  
vyššej ako 75 %. Výrobok nie je horľavý a nevyžaduje si označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných 
hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať 
dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími  informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných 
údajov. 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Špecifická hmotnosť                      1020 ± 30 g/l 
Viskozita pri 20 oC              35±3 s. Tazza DIN  č. 4 
Základ spojiva:                                           akrylátový polymér  
Schnutie pri 20 oC              na dotyk l hodina, do hĺbky  24 hodín. 
Povrch:               saténovo matný 
Výdatnosť:                                                  cca 4,5–6 m2 /l v dvoch vrstvách a v závislosti od absorpcie podkladu.  
Farba:                                                          bezfarebný, odtieň podľa vzorkovnice výrobcu. 
Balenie:                                                       0,75 l, 2,5 l 


