
Drewnostyl Impregnat do drewna 
 

OPIS PRODUKTU 

Impregnat przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania elementów drewnianych na zewnątrz 
pomieszczeń (drzwi, okna, meble ogrodowe, boazerie zewnętrzne, altanki, domki letniskowe, płoty, konstrukcje stropów 

i dachów, itp.). Produkt można stosować również wewnątrz, w miejscach nie przeznaczonych do stałego przebywania 
ludzi (np. komórki, strychy, poddasza itp.). Dzięki swym właściwościom Impregnat zabezpiecza elementy pomalowane do 

6 lat ochrony. Nowoczesna formuła powoduje, iż wnika w głąb drewna, mocno penetruje i chroni je przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych, w tym promieni UV. Produkt wykazuje natychmiast po aplikacji skuteczne 

działanie hydrofobowe (odpycha wodę). Bariera powłokowa jaką tworzy oraz zastosowana formuła uniemożliwia rozwój 
pleśni i grzybów. Impregnat jest produktem elastycznym pracuje razem z podłożem, a zastosowane pasty pigmentowe 

gwarantują trwałe kolory oraz wieloletni efekt dekoracyjny. W celu uzyskania najlepszego i długotrwałego efektu 
zabezpieczenia drewna Producent zaleca nanieść jedną warstwę bezbarwnego Impregnatu w celu skutecznej penetracji 

a następnie należy nanieść 2 warstwy Impregnatu w dowolnym kolorze. 

 
PRZEZNACZENIE 

Do ochrony i dekoracji powierzchni drewnianych we wnętrzach i na zewnątrz: do paneli, okładzin ściennych i sufitów, ogrodzeń, prostych 
mebli itp. 

 

PRODUCENT 
Belinka belles d.o.o.  

Ljubljana, Zasavska cesta 95  
1231 Ljubljana - Črnuče  

Slovenija  
telefon: +386 1 5886 299  

telefax: +386 1 5886 303  
e-mail: belles@belinka.si  

 

WŁAŚCIWOŚCI 
• przezroczysta powłoka podkreślająca naturalny wygląd drewna 

• dekoracyjna ochrona 
• głęboka ochrona drewna 
• nie zawiera środków biobójczych 

• łatwe stosowanie 

 

DANE TECHNICZNE 

SKŁAD specjalne spoiwo akrylowe, rozcieńczalnik, pigmenty 

ODCIENIE KOLORYSTYCZNE bezbarwny, odcienie zgodne z kartą kolorów 

GĘSTOŚĆ 0,85 ± 0,05 g/ml 

Substancja stała (%) 26 – 28 % 

ROZCIEŃCZANIE gotowe do użycia 

Kategoria LZO wg EU i wartości 
maksymalne 

IIA(h), 750 g/l (2010); produkt zawiera maks. 660 g/l 

OBJĘTOŚCI OPAKOWAŃ 0,75 l, 2,5 l, 5 l 

OKRES TRWAŁOŚCI Okres trwałości oryginalnie zamkniętego i właściwie przechowywanego produktu (w suchym 
miejscu, w temperaturze od +5C do +35C) podany jest na opakowaniu. 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

METODY STOSOWANIA pędzel, wałek, zanurzenie, tkanina 

WARUNKI STOSOWANIA Temperatura farby, powietrza i powierzchni powinna wynosić co najmniej +5C. 

SCHNIĘCIE (T= +20 C, wilgotność 
względna 65%) 

Suszyć w otoczeniu wolnym od pyłu przez około 5 godzin, kolejną warstwę nakładać po 10 

godzinach. 
W przypadku niższej temperatury i wyższej względnej wilgotności czas schnięcia wydłuża się. 

POKRYCIE Teoretycznie jedna warstwa produktu o objętości 1 litra wystarcza na pokrycie ok. 10-12 m2. 
Rzeczywiste zużycie zależy od obróbki drewna, rodzaju drewna i jakości nałożenia produktu. 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI Benzyna lakowa 

DATA WAŻNOŚCI 36 miesięcy od daty produkcji wskazanej na opakowaniu. 

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
Nowe drewno 

Wilgotność nie może przekraczać 15% w przypadku drewna drzew iglastych i 12% w przypadku drewna drzew liściastych. 
Suchą powierzchnię należy przeszlifować i oczyścić, usunąć wszelkie pozostałości wosku, żywicy lub tłuszczu. 

Renowacja starej powłoki. 
Nieuszkodzone powłoki należy oczyścić i przeszlifować, a uszkodzone całkowicie usunąć. 
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