
NAPOUŠTĚDLO
FUNGICÍDNE NAPÚŠŤADLO NA DREVO
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bezfarebné

VLASTNOSTI

• Dlhodobá ochrana proti drevokaznému 
 hmyzu, hubám a hnilobe      
• Povrchová a hĺbková impregnácia do štruktúry dreva 
• Rýchloschnúca
• Odpudzuje vodu

POUŽITIE

Tekuté fungicídne napúšťadlo na vodnej báze na napúšťanie dreva 
pod vodou riediteľné aj syntetické laky, lazúry, krycie farby a emaily. 
Napúšťadlo je možné použiť aj pod syntetické a olejové náterové 
hmoty vhodné na povrchovú úpravu dreva. Obsahuje účinné látky, 
ktoré chránia drevo proti drevokazným a drevo zafarbujúcim hubám 
a hnilobe vo vonkajšom prostredí alebo v interiéroch, kde hrozí vyššie 
nebezpečenstvo napadnutia dreva. Zabezpečuje preventívnu ochra-
nu drevených stavieb, trámov, plotov, okenných rámov, záhradného 
nábytku, pergol a pod.
Napúšťadlo nie je určené na nátery drevených materiálov, ktoré 
prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami a krmivami a na 
nátery detských hračiek, včelích úľov a skleníkov.

PRÍPRAVA PODKLADU  

Všetky podklady musia byť suché, hladké, čisté, zbavené vosku, 
mastnôt a nečistôt. Nanášajte na suché, opracované alebo surové 
drevo zbavené kôry a lyka. Z povrchu dreva musí byť odstránená živica, 
vybrúsenie brúsnym papierom č. 60-100. Tmavšie (šedé) miesta v dreve 
musia byť pri použití napúšťadla pod bezfarebné alebo lazúrovacie laky 
odstránené vybrúsením. V takomto prípade sa musí vybrúsiť najmä 
drevo, ktoré bolo dlhodobo vystavené poveternostným vplyvom a po 
vybrúsení nebolo natreté. Vlhkosť dreva môže byť najviac 12 %. 

APLIKÁCIA

Obsah pred aplikáciou dôkladne pretrepte. Aplikujte neriedené 
štetcom, valčekom, namáčaním alebo impregnáciou v dvoch vrstvách. 
Nanášanie striekaním je zakázané a napúšťaný povrch dreva nesmie 
byť brúsený. Po úplnom zaschnutí je potrebné na ošetrený povrch 
aplikovať vrchný náter, lazúru alebo bezfarebný lak.
Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 15°C. Relatívna vlhkosť 
vzduchu by nemala byť vyššia než 75 %. Aplikačné náradie a pomôcky 
je potrebné po skončení práce ihneď umyť vodou.

DOBA SCHNUTIA

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

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Obsahuje účinné látky: 1,5g*kg-1 (0,15%) propiconazole; 1g*kg-1 (0,1%) 
cypermethrin; 0,5g*kg-1 (0,05%) 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 
0,5g*kg-1 (0,05%) tebuconazole. Obsah  nebezpečných látok: 3-butoxy-
propán-2-ol (CAS: 5131-66-8) >=1 - <5%
Pri zasiahnutí očí ihneď vypláchnuť prúdom čistej vody. Pri požití 
vypláchnuť ústa veľkým množstvom vody a nevyvolávať zvracanie. Pri 
zasiahnutí pokožky opláchnuť postihnuté miesta čistou vodou a natrieť 
ochranným krémom. V týchto prípadoch a v prípade alergických reakcií 
konzultujte s lekárom. Používajte biocídny prípravok bezpečne. 
Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené 
informácie o prípravku.
UN číslo: 3082, Trieda nebezpečnosti 9, Obalová skupina III, 
LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, J.N
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P101 Ak je potrebná lekárska 
pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P273 Zabráňte 
uvoľneniu do životného prostredia. P391 Zozbierajte uniknutý 
produkt. P501 Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, 
oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Obsahuje pro-
pikonazol (ISO), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a reakčnú zmes zloženú 
z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7]; 
a 2-metyl-2Hizotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať 
alergickú reakciu.

EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE A SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +25°C. 
Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte. Prepravujte vo zvislej 
polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva 
svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 
do dátumu uvedenom na obale.
Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené 
v 08 01 11. Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.

Chráňte pred mrazom!

INFORMÁCIE O PRODUKTE
Balenie 0,5 L; 2 L
Farebné odtiene: bezfarebný
Konečný vzhľad: bez zmeny
Výdatnosť: 80 – 120 ml/m2 
Doba spotreby: 2,5 roka

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

Obsah neprchavých látok – sušiny: max. 2% obj.
Obsah organických rozpúšťadiel: 0,01 – 0,02 kg/kg produktu
Obsah VOC: A/h, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je: 
 30g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 
 30 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

HĹBKOVÁ
OCHRANA

ODOLNOSŤ PROTI 
POVETERNOSTI

PROTI HMYZU,
HUBÁM

INFOLINKA SK: 0800 700 001 www.balakryl.sk

DISTRIBÚTOR SR:
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11, 010 01 Žilina
Slovenská republika
balakryl@ppg.com

Regist.č. bio/1758/D/12/CCHLP.

VÝROBCA:
TRILAK Festékgyártó Kft.
Grassalkovich u.4,
1238 Budapešť, Maďarsko
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