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Techninis aprašymas 
 
 

  
 

   

impra®lan-Grund G400 
 
 

Bespalvis arba pigmentuotas gruntas su veikliosiomis medžiagomis, skirtas 
apsaugoti medieną nuo mėlynojo pelėsio ir puvimo. 

 
Naudojimo sritys Impra®lan-Grund G400 tinka apsaugoti visų rūšių medieną, 

naudojamą lauke be tiesioginio kontakto su žeme, nuo mėlynojo 
pelėsio ir puvimo. Ypač tinka langų rėmų ir išorės pakalimų 
gruntavimui. 
Dengiant dviem sluoksniais, tiks padengti nestabilių matmenų 
elementus, tokius kaip sodo tvoros, stoginės automobiliui. 
Norint užtikrinti pakankamą apsaugą nuo oro sąlygų, reikės 
papildomos dangos sistemos, kurią sudarytų impra®lan produktai 
skirti stabilių matmenų elementams. 

Savybės • Gerai dengiasi ir nuteka 
• Atsparus oro sąlygoms 
• Geros šlifavimo savybės 
• Minimaliai pašiausia medienos paviršių 
• Labai geras sukibimas su medienos paviršiumi 
• Optimalus medienos porų užpildymas 
• Greitai džiūsta 
• Tankis ~1,021 g/cm³ esant +20 °C temperatūrai 

Sudėtis 
Akrilato dispersija, vanduo, glikolis, priedai, konservantai, aktyvus 
ingredientas 

Veikliosios medžiagos 7,5 g/kg (0,75 %) IPBC, 2,4 g/kg (0,24 %) propikonazolis, 5,0 g/kg 
(0,50%) polimerinis betainas 

Atspalviai 0000 bespalvis; kitos spalvos pagal užsakymą. 
Mišrios ir specialios spalvos prieš apdorojimą turi būti patikrintos 
bandomuoju sluoksniu. Skundas dėl spalvos turi būti pateiktas 
prieš atliekant objekto vykdymą. Po to pranešimai apie defektus 
nepriimami. 

Pakuotė 20 L; 120 L 

Taikymas  Mirkymas, apliejimas 

Išeiga Apytiksliai 120 – 160 ml/m². 
Išeiga gali skirtis priklausomai nuo paviršiaus ir dengimo būdo. 
Tiksli išeiga turėtų būti nustatyta bandant ant bandomojo 
paviršiaus ploto. 
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Paviršiaus 
paruošimas 

Paviršius turi būti švarus, tvirtas ir stabilus. Medienos drėgnumas 
turėtų būti tarp 12% – 14%. Tropinę medieną prieš tai reikia 
nuvalyti su skiedikliu. 

Naudojimo nurodymai Prieš naudojimą gerai išmaišyti. Tarpiniame šlifavimo etape 
naudoti 180 grūdėtumo švitrinį popierių ar panašų. Darbui ir 
džiūvimui reikalinga ne žemesnė nei +10ᴼ C aplinkos, dengiamo 
paviršiaus ir produkto temperatūra, tačiau netinka dirbti ir saulės 
kaitroje. 
Mirkant ar apliejant: reikia sureguliuoti produkto klampumą 
vandeniu iki 11-13 sekundžių DIN 4 srauto puodelyje. Reguliariai 
tikrinti klampumo lygį ir, jei reikia, pataisyti su vandeniu. 

Džiūvimas Esant +23°C ir 50% santykinei oro drėgmei  (pagal DIN 50014) 
kiekvienam sluoksniui: 

• Sausas liesti: maždaug po 3 valandų 
• Paruošta pakartotinai dengti: maždaug po 4 valandų 

Didesnė oro drėgmė ir žemesnė temperatūra lėtina džiūvimą. 

Skiedimas Jei reikia, skiedžiama su vandeniu. 

Dengimo sistema 1 x Impra®lan-Grund G400 bespalvis (120–160 ml/m²) 
1 x impra®lan-Lasur S100/S150 (250–300 ml/m²) 
Galimi ir kiti dengimo variantai, kuriuos galima pasirinkti iš plataus 
impra®lan gaminių asortimento, atsižvelgiant į pageidaujamą 
metodą ir numatomą panaudojimą. 

Valymas Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu. Neleisti 
produktui išdžiūti ant darbo įrankių. 

Naudojimo 
aprobojimai 

Nenaudoti medienai, kuri liečiasi su maisto produktais ar gyvūnų 
pašarais. Neskirtas naudoti patalpose. 
Netinka naudoti bitynuose. Atogrąžų ir tanininės medienos 
džiūvimas gali užtrukti ilgiau, todėl gali pakisti spalva ir atsirasti 
klijavimo problemų. Todėl rekomenduojama užtepti bandomąjį 
sluoksnį. 
Medienos apsaugos priemonėse yra biocidinių veikliųjų 
medžiagų, kurios apsaugo medieną nuo kenkėjų. Jie gali būti 
naudojami tik pagal naudojimo instrukcijas ir patvirtintose 
naudojimo zonose. Netinkamas naudojimas gali pakenkti 
sveikatai ir aplinkai. 

LOJ turinys (VOC) 30 g/L (Cat. 1g / Wb): max. 30 g/L 

CLP Reglamentas Impra®lan-Grund G400 nebuvo priskirta jokiai kategorijai pagal 
CLP reglamentą. 
Signalinis žodis: netaikoma 
Piktograma: netaikoma 

Atsargumas 
(H- and P statements) 

Sudėtyje yra 1-((2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2- 
yl)methyl)-1H-1,2,4-triazole, iodopropynyl butylcarbamate, 1,2- 
benzisothiazol-3(2H)-one, tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis- 
(hydroxymethyl)-imidazo-(4,5-d)-imidazol-2,5-(1H,3H)-dione. 
Gali sukelti alerginę reakciją. 

Pirmosios pagalbos 
priemonės ir sauga 

Šis gaminys turi būti naudojamas laikantis galiojančių taisyklių, 
reglamentuojančių darbuotojų sveikatą ir saugą bei nelaimingus 
atsitikimus darbe. Neįkvėpti perteklinio purškalo. Naudojant 
gaminį ir po to, įsitikinti, kad patalpa yra tinkamai vėdinama. Jei 
produkto pateko į akis arba ant odos, nedelsiant gerai nuplauti 
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vandeniu. Profesionaliems vartotojams paprašius bus pateiktas 
saugos duomenų lapas.  
Gisbau kodas: HSM-LV 10. 

Sandėliavimas ir 
transportavimas 

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams 
neprieinamoje vietoje, gerai vėdinamoje patalpoje, sausai, vėsiai, 
saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Laikyti atskirai 
nuo maisto produktų. 
Galiojimo laikas tinkamai sandėliuojant: žiūrėti ant pakuotės. 

Nurodymai 
utilizavimui 

impra®lan-Grund 400 ir jo likučiai negali patekti į dirvožemį, 
vandens telkinius ar kanalizaciją. 2 vandens pavojingumo klasė 
(savarankiška klasifikacija pagal VwVwS 4 priedą). Perdirbimui 
turi būti siunčiami tik visiškai tuščios pakuotės. Skystų medžiagų 
likučius atiduoti į dažų likučių surinkimo punktą. Atliekų tvarkymo 
kodas Nr. 03 02 02. 

Šis techninis aprašymas yra orientacinio pobūdžio. Todėl jokių garantijų negalime suteikti 
dėl įvairių darbo salygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės, nes neįmanoma 
įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Jeigu nėra aiškaus mūsų raštiško patvirtinimo, jog 
produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdui, tuomet 
bet kokia mūsų suteikta konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta 
informacija, net jeigu suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. 

 


