
SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote od 
+5 do +40°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením (okrem 
kovových obalov).  Výrobok si zachová svoje úžitkové vlastnosti 
v pôvodnom neotvorenom obale min. do dátumu uvedenom 
na obale.

Chráňte pred mrazom!

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú  zostavené na 
základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností 
s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosiahnuté čo najlepšie 
výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody, spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho 
nevhodným výberom, nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto 
odporúčame  kupujúcemu alebo  užívateľovi odborne vyskúšať 
naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné na 
predpokladaný účel použitia v daných podmienkach v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizá-
cie (viď dátum edície v texte TL). Výrobca si vyhradzuje právo 
možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu 
na www.slovakia.bondex.cz

Dátum poslednej revízie 03/2022.

VLASTNOSTI

• Dlhodobá ochrana povrchu proti drevo zafarbujúcim  hubám, 
     hnilobe a drevokaznému hmyzu
• Povrchová a hĺbková impregnácia prenikajúca do štruktúry dreva
• Odpudzuje vodu

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE

Insekticíd a fungicíd na vodnej báze určený na napúšťanie dreva 
pod vodou riediteľné a syntetické lazúry, laky a krycie farby. Dlho-
dobo  chráni povrch proti drevo zafarbujúcim hubám a hnilobe, 
drevokaznému hmyzu, zachováva kresbu dreva, preniká hlboko 
do štruktúry a odpudzuje vodu.
Použitie: Profesionálne, široká verejnosť. Je určený na bezfarebné 
napúšťanie všetkých druhov dreva v interiéri a exteriéri, najmä 
na preventívnu ochranu drevených stavieb, zábradlí, plotov, 
trámov, okenných rámov, záhradného nábytku, pergol a pod. Nie 
je určený k napúšťaniu povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu 
s potravinami a krmivami a na nátery detských hračiek, skleníkov 
a včelích úľov.

PRÍPRAVA PODKLADU 

Všetky podklady musia byť suché, hladké, čisté, zbavené vosku, 
mastnôt a všetkých náterov ( aplikujeme výhradne na neošetrené 
drevo alebo zbavené všetkých predchádzajúcich vrstiev náterov!). 
Nanášajte na suché, opracované alebo surové drevo zbavené kôry 
a lyka. Z povrchu dreva musí byť odstránená živica - vymytím vhod-
ným rozpúšťadlom, drevo musí byť vybrúsené brúsnym papierom 
č. 80 - 100. Tmavšie (šedé) miesta dreva musia byť pred použitím 
napúšťadla pod bezfarebné alebo lazúrovacie laky odstránené 
vybrúsením až na čisté drevo. V takomto prípade sa musí vybrúsiť 
najmä drevo, ktoré bolo dlhšiu dobu vystavené poveternostným 
vplyvom a po vybrúsení nebolo natreté. Vlhkosť dreva môže byť 
najviac 12%.

APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Pripravené na použitie. Obsah pred aplikáciou dôkladne pretrepte. 
Nanášajte neriedené na suché, opracované alebo surové drevo 
zbavené kôry a lyka. Aplikujte štetcom, valčekom, namáčaním 
alebo impregnáciou v 1-2 vrstvách. Pomôcky po použití ihneď 
umyte vodou. Nanášanie striekaním je zakázané a napuste-
ný povrch dreva nesmie byť brúsený. Po úplnom zaschnutí 
je potrebné na ošetrený povrch aplikovať bezfarebný lak, lazúru 

alebo vrchný náter. Preventívna ochrana pri používaní v triedach 
použitia 1 až 3.1. Preventívne ošetrenie dreva: Účinné proti: Larvy 
fuzáč krovový, Larvy bežný drevokazný hmyz, Larvy červotoča, Ter-
mity (Proti termitom rodu Reticulitermes, v triedach použitia 1 až 
3.1 a rodu Heterotermes, v triedach použitia 1 a 2 )na mäkkom 
a tvrdom dreve. Drevokazné huby - Hnedá drevná hnilobná huba 
(na mäkké a tvrdé drevo v triede použitia 2 a na mäkké drevo 
v triede použitia 3.1). Aplikácia povrchovým ochranným 
náterom: 200 g produktu / m² dreva. Ošetrenie napadnutého 
dreva: Mäkké a tvrdé drevo nie je vystavené poveternostným 
podmienkam a častému navlhnutiu. Účinné proti Larvy fuzáč 
krovový, Larvy bežný drevokazný hmyz, Larvy červotoča, Termity. 
Aplikačná dávka pri ošetrovaní dreva povrchovým ochranným 
náterom je 300 g produktu/m² dreva.
Náradie pre aplikáciu: štetec, valček, namáčanie, impregnácia

DOBA SCHNUTIA

2 - 4 hodiny pri teplote 23°C.
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie. 
Biocídny účinok sa prejaví ihneď po zaschnutí.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Zloženie: účinné látky Cypermetrin: 1,1 g.kg-1 (0.11%); Propikona-
zol 1,6 g.kg-1 (0.16%); 
Tebukonazol 0,5 g.kg-1 (0.05%); IPBC 0,5 g.kg-1 (0.05%). Veľmi 
toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Môže 
byť korozívna pre kovy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je 
potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu vý-
robku. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite 
obsah a nádobu v súlade s miestnymi, 
oblastnými, národnými a medzinárodnými 
predpismi. Zozbierajte uniknutý produkt. 
Údaje o pravdepodobných priamych 
alebo nepriamych nepriaznivých 
účinkoch, návod: Po kontakte s očami: 
Okamžite začnite vyplachovať množstvom 
vody, občas zodvihnite horné a dolné 
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viečka. Skontrolujte a prípadne vyberte kontaktné šošovky, ak sa 
dajú zľahka vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní vlažnou vodou po 
dobu min. 10 minút. Ak dôjde k podráždeniu očí alebo zhoršeniu 
zraku, vyhľadajte lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou: 
Kontaminovaný odev a obuv odstráňte. Zasiahnutú pokožku 
umyte vodou. V prípade príznakov otravy kontaktujte odborného 
lekára pre oblasť toxikológie. Po vdýchnutí: Preneste postihnutého 
na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe v polosede. 
V prípade príznakov otravy a/alebo vdýchnutia veľkého množstva 
látky okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Kontakt s ústami: 
Vypláchnite ústa vodou. V prípade príznakov otravy a/alebo 
pri kontakte veľkého množstva produktu s ústami kontaktujte 
odborného lekára pre oblasť toxikológie. Nepodávajte nápoje ani 
nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ postihnutá osoba stráca vedomie; 
uložte osobu do oživovacej polohy a okamžite privolajte lekársku 
pomoc. Nádobu alebo etiketu majte vždy k dispozícii. 
Obsahuje propikonazol, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zmes 
5-chlór-2-metylizotiazol-3-(2H)-ón a 2-metylizotiazol-3(2H)-ón. 
Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje biocídne prípravky: 
C(M)IT/MIT (3:1). IIA/h. Základné spojivá. Limitné hodnoty EU: 
30g/l (2010).Tento produkt obsahuje max. 30 g/l VOC. Hustota 
produktu: cca 1g.cm¯³. Obsah neprchavých látok – sušiny 
(% objemové) max. 1,14 %. Obsah organických rozpúšťadiel cca. 
0,0112 kg/kg produktu. Pokyny na používanie – Opatrenia 
na zmiernenie rizika: Pre profesionálnych používateľov: Pri 
aplikácii nanášaním štetcom noste ochranné rukavice odolné 
voči chemikáliám. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo 
písomnú informáciu a postupujte podľa všetkých uvedených 
pokynov. Používatelia by mali informovať o prípadnej neúčinnej 
ochrane a podať o tom správu priamo držiteľovi autorizácie. Na 
preventívne ošetrenie dreva povrchovým ochranným náterom sa 
v triede použitia 3.1 musí aplikovať vrchný náter. Pri vonkajšom 
ošetrovaní dreva by sa mala na zem poloziť vhodná plastová 
fólia, ak sa aplikuje štetcom alebo valčekom, aby sa zabránilo 
emisiám do pôdy. Produkt vonku nepoužívajte, ak ním môžete 
zasiahnuť povrchové vody. Ošetrené drevo sa nesmie používať v 
blízkosti vodnej zložky životného prostredia. Prípravok na drevo 
neaplikujte, ak je pravdepodobné, že by došlo ku kontaktu látky 
s potravinami, krmivom, nápojmi alebo dobytkom. Autorizačné 
číslo: SK19-MRP-025-03_001. Výrobky typu 08 - Prostriedky 
na konzerváciu dreva, Profesionálne, široká verejnosť (neprofesi-
onálne).„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie 
o výrobku.“

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce 
organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky; Obaly čisté: 
O 15 01 06 Zmiešané obaly. Je zakázané likvidovať s domácim od-
padom. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho 
obalu: Zneškodňujte nespotrebovaný produkt, jeho obal a všetok 
iný odpad (t. j. plastovú fóliu) v súlade s miestnymi predpismi 
a nariadeniami.- Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, 
vodných zdrojov, potrubia (sifón, toalety…), ani do drenáže.

OCHRANA PROTI 
DREVOKAZNÉMU 
HMYZU

INTERIÉR - EXTERIÉR

OCHRANA PROTI 
HUBÁM A HNILOBE

POZOR

INFOLINKA SK: 0800 700 001 www.slovakia.bondex.cz

INFORMÁCIA O PRODUKTE
Balenie 1L; 2L; 5L
Farebné odtiene: bezfarebný
Konečný vzhľad: bez zmeny
Výdatnosť: 5 - 10 m²/l v závislosti na druhu,
 štruktúre a hustote dreva. 
Doba spotreby: 2,5 roka

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hustota produktu:  1,0 g.cm-3

Obsah neprchavých látok – sušiny: max. 1,14% obj.
Obsah organických rozpúšťadiel:  0,0112 kg/kg produktu

TECHNICKÝ LIST

PRESERVE
IMPREGNAČNÝ NÁTER NA DREVO
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v pôvodnom neotvorenom obale min. do dátumu uvedenom 
na obale.

Chráňte pred mrazom!

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú  zostavené na 
základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností 
s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosiahnuté čo najlepšie 
výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody, spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho 
nevhodným výberom, nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto 
odporúčame  kupujúcemu alebo  užívateľovi odborne vyskúšať 
naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné na 
predpokladaný účel použitia v daných podmienkach v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizá-
cie (viď dátum edície v texte TL). Výrobca si vyhradzuje právo 
možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu 
na www.slovakia.bondex.cz

Dátum poslednej revízie 03/2022.

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE

Insekticíd a fungicíd na vodnej báze určený na napúšťanie dreva 
pod vodou riediteľné a syntetické lazúry, laky a krycie farby. Dlho-
dobo  chráni povrch proti drevo zafarbujúcim hubám a hnilobe, 
drevokaznému hmyzu, zachováva kresbu dreva, preniká hlboko 
do štruktúry a odpudzuje vodu.
Použitie: Profesionálne, široká verejnosť. Je určený na bezfarebné 
napúšťanie všetkých druhov dreva v interiéri a exteriéri, najmä 
na preventívnu ochranu drevených stavieb, zábradlí, plotov, 
trámov, okenných rámov, záhradného nábytku, pergol a pod. Nie 
je určený k napúšťaniu povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu 
s potravinami a krmivami a na nátery detských hračiek, skleníkov 
a včelích úľov.
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mastnôt a všetkých náterov ( aplikujeme výhradne na neošetrené 
drevo alebo zbavené všetkých predchádzajúcich vrstiev náterov!). 
Nanášajte na suché, opracované alebo surové drevo zbavené kôry 
a lyka. Z povrchu dreva musí byť odstránená živica - vymytím vhod-
ným rozpúšťadlom, drevo musí byť vybrúsené brúsnym papierom 
č. 80 - 100. Tmavšie (šedé) miesta dreva musia byť pred použitím 
napúšťadla pod bezfarebné alebo lazúrovacie laky odstránené 
vybrúsením až na čisté drevo. V takomto prípade sa musí vybrúsiť 
najmä drevo, ktoré bolo dlhšiu dobu vystavené poveternostným 
vplyvom a po vybrúsení nebolo natreté. Vlhkosť dreva môže byť 
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Nanášajte neriedené na suché, opracované alebo surové drevo 
zbavené kôry a lyka. Aplikujte štetcom, valčekom, namáčaním 
alebo impregnáciou v 1-2 vrstvách. Pomôcky po použití ihneď 
umyte vodou. Nanášanie striekaním je zakázané a napuste-
ný povrch dreva nesmie byť brúsený. Po úplnom zaschnutí 
je potrebné na ošetrený povrch aplikovať bezfarebný lak, lazúru 

alebo vrchný náter. Preventívna ochrana pri používaní v triedach 
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mity (Proti termitom rodu Reticulitermes, v triedach použitia 1 až 
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a tvrdom dreve. Drevokazné huby - Hnedá drevná hnilobná huba 
(na mäkké a tvrdé drevo v triede použitia 2 a na mäkké drevo 
v triede použitia 3.1). Aplikácia povrchovým ochranným 
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podmienkam a častému navlhnutiu. Účinné proti Larvy fuzáč 
krovový, Larvy bežný drevokazný hmyz, Larvy červotoča, Termity. 
Aplikačná dávka pri ošetrovaní dreva povrchovým ochranným 
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Zloženie: účinné látky Cypermetrin: 1,1 g.kg-1 (0.11%); Propikona-
zol 1,6 g.kg-1 (0.16%); 
Tebukonazol 0,5 g.kg-1 (0.05%); IPBC 0,5 g.kg-1 (0.05%). Veľmi 
toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Môže 
byť korozívna pre kovy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je 
potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu vý-
robku. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite 
obsah a nádobu v súlade s miestnymi, 
oblastnými, národnými a medzinárodnými 
predpismi. Zozbierajte uniknutý produkt. 
Údaje o pravdepodobných priamych 
alebo nepriamych nepriaznivých 
účinkoch, návod: Po kontakte s očami: 
Okamžite začnite vyplachovať množstvom 
vody, občas zodvihnite horné a dolné 

viečka. Skontrolujte a prípadne vyberte kontaktné šošovky, ak sa 
dajú zľahka vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní vlažnou vodou po 
dobu min. 10 minút. Ak dôjde k podráždeniu očí alebo zhoršeniu 
zraku, vyhľadajte lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou: 
Kontaminovaný odev a obuv odstráňte. Zasiahnutú pokožku 
umyte vodou. V prípade príznakov otravy kontaktujte odborného 
lekára pre oblasť toxikológie. Po vdýchnutí: Preneste postihnutého 
na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe v polosede. 
V prípade príznakov otravy a/alebo vdýchnutia veľkého množstva 
látky okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Kontakt s ústami: 
Vypláchnite ústa vodou. V prípade príznakov otravy a/alebo 
pri kontakte veľkého množstva produktu s ústami kontaktujte 
odborného lekára pre oblasť toxikológie. Nepodávajte nápoje ani 
nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ postihnutá osoba stráca vedomie; 
uložte osobu do oživovacej polohy a okamžite privolajte lekársku 
pomoc. Nádobu alebo etiketu majte vždy k dispozícii. 
Obsahuje propikonazol, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zmes 
5-chlór-2-metylizotiazol-3-(2H)-ón a 2-metylizotiazol-3(2H)-ón. 
Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje biocídne prípravky: 
C(M)IT/MIT (3:1). IIA/h. Základné spojivá. Limitné hodnoty EU: 
30g/l (2010).Tento produkt obsahuje max. 30 g/l VOC. Hustota 
produktu: cca 1g.cm¯³. Obsah neprchavých látok – sušiny 
(% objemové) max. 1,14 %. Obsah organických rozpúšťadiel cca. 
0,0112 kg/kg produktu. Pokyny na používanie – Opatrenia 
na zmiernenie rizika: Pre profesionálnych používateľov: Pri 
aplikácii nanášaním štetcom noste ochranné rukavice odolné 
voči chemikáliám. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo 
písomnú informáciu a postupujte podľa všetkých uvedených 
pokynov. Používatelia by mali informovať o prípadnej neúčinnej 
ochrane a podať o tom správu priamo držiteľovi autorizácie. Na 
preventívne ošetrenie dreva povrchovým ochranným náterom sa 
v triede použitia 3.1 musí aplikovať vrchný náter. Pri vonkajšom 
ošetrovaní dreva by sa mala na zem poloziť vhodná plastová 
fólia, ak sa aplikuje štetcom alebo valčekom, aby sa zabránilo 
emisiám do pôdy. Produkt vonku nepoužívajte, ak ním môžete 
zasiahnuť povrchové vody. Ošetrené drevo sa nesmie používať v 
blízkosti vodnej zložky životného prostredia. Prípravok na drevo 
neaplikujte, ak je pravdepodobné, že by došlo ku kontaktu látky 
s potravinami, krmivom, nápojmi alebo dobytkom. Autorizačné 
číslo: SK19-MRP-025-03_001. Výrobky typu 08 - Prostriedky 
na konzerváciu dreva, Profesionálne, široká verejnosť (neprofesi-
onálne).„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie 
o výrobku.“

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce 
organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky; Obaly čisté: 
O 15 01 06 Zmiešané obaly. Je zakázané likvidovať s domácim od-
padom. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho 
obalu: Zneškodňujte nespotrebovaný produkt, jeho obal a všetok 
iný odpad (t. j. plastovú fóliu) v súlade s miestnymi predpismi 
a nariadeniami.- Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, 
vodných zdrojov, potrubia (sifón, toalety…), ani do drenáže.
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PRESERVE
IMPREGNAČNÝ NÁTER NA DREVO


