
WPC IMPREGNACE
NÁVOD K POUŽITÍ

Vhodný pro: 
Impregnaci WPC (dřevo-plastové kompozity) a ploch z materiálů Polyrattan. WPC Impregnace je bezrozpouštědlová, 
bezbarvá, vhodná pro všechny WPC povrchy. Díky obsahu přírodních olejů přípravek impregnuje porézní povrchy, činí je 
odolnými proti povětrnostním vlivům a zvyšuje jejich odolnost vůči UV záření.

Použití/zpracování:
• Povrch musí být suchý, čistý, bez prachu a mastnot.

• Teplota při aplikaci (včetně sušení) >+ 8 °C. Vlhkost vzduchu < 60 %.

• Před a během aplikace obsah dobře promíchávejte.

• Přípravek působí odlišně na různé typy povrchu, je nutný zkušební nátěr na vhodném místě.

• Před aplikací WPC Impregnace je vhodné povrch ošetřit WPC čističem, který odstraňuje mastnotu, špínu a další 
nečistoty.

Impregnaci WPC naneste rovnoměrně štětcem, válečkem nebo hadříkem. Po cca 8 – 12 hodinách je impregnace 
přetíratelná. Aplikujte celkem 2 – 3 nátěry. Při vlhkém a studeném počasí se doba sušení může prodloužit. Impregnaci 
obnovujte dle potřeby.

Nářadí čistěte vodou a mýdlem. Nenechte impregnaci zaschnout.

Spotřeba:
Asi 50 – 100 ml/m2 t.j. 1 litr WPC Impregnace vystačí na cca 10 – 20 m2 plochy v závislosti na struktuře povrchu. U 
rýhovaných ploch se spotřeba může zvýšit (faktor 2 – 3).

Skladování: 
Výrobek uchovávejte v chladu při teplotách nad bodem mrazu. V neporušených obalech trvanlivost 5 let. Otevřenou 
nespotřebovanou impregnaci přelijte do menších vhodných nádob, vzduchotěsně uzavřete a spotřebujte co nejdříve.

Obsažené látky: 
Přírodní vosky a oleje, voda a konzervační přísady, v nádobách (MIT/ BIT); Poradenství pro alergiky na sothiazolinony 
– Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93.

Důležitá upozornění: 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před 
použitím si přečtěte údaje na štítku. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
Zabraňte kontaktu s kůží, doporučujeme nosit vhodné (nitrilové) ochranné rukavice. Uchovávejte odděleně od potravin 
a krmiv. Při kontaktu s kůží a očima je vypláchněte čistou vodou. Přípravek může vyvolat alergické reakce. Používáte-
li několik balení s různými čísly šarží, smíchejte je dohromady ve vhodné velké nádobě. Zaschlé zbytky přípravku lze 
likvidovat s domácím odpadem, resp. jako staveništní odpad. K recyklaci jsou určeny jen zcela prázdné obaly. Tekuté 
zbytky odevzdávejte na sběrném místě určeném pro staré barvy. ASN-č.: 080112. 

Výrobce: Vyrobeno pro:

PNZ-Produkte GmbH WPC – WOODPLASTIC a.s.

Eichstätter Straße 2 – 4 a Na Folimance 2154/17 email: wpc@woodplastic.cz

D-85110 Kipfenberg 128 00 Praha 2 tel: +420 241 403 291

www.pnz.de www.wooodplastic.cz


