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PRODUKTO IDENTIFIKACIJA  

BASE P  

APRAŠAS 

„Base“ yra pažangi tirpiklio pagrindo medžiaga, skirta prevenciškai apsaugoti 

medieną nuo vabzdžių, grybelio ir mėlynavimo. Ji naudojama kaip gruntas arba 

dangos pagrindas ir impregnuojamoji medžiaga visų rūšių medienai, kuriai gresia 

biologiniai kenkėjai.  

SUDĖTIS 

Alkidinės dervos, tirpikliai, biocidai.  

YPATYBĖS 

 Išvaizda:   skaidrus skystis,  

 Spalva:   nuo geltonos iki rudos; mediena, padengta šiuo  

produktu, yra bespalvė, todėl gali būti dengiama bet 

kokios spalvos, 

 Tankis:    0.79 – 0.83 g/cm3, 

 Pliūpsnio temperatūra: daugiau nei 61 °C.  

 

Produktas suteikia prevencinę cheminę apsaugą saugant medieną nuo biologinių 

kenkėjų (grybelio ir vabzdžių). Jis įsigeria į medieną ir medienoje suformuoja 

grybeliui ir vabzdžiams toksišką sluoksnį. Šio sluoksnio storis priklauso nuo „Base“ 

įsiskverbimo į medieną gylio, medienos rūšies ir kokybės, naudojamos medžiagos 

išdžiūvimo laipsnio ir kokybės. 

BASE 



 
 

 

Dokumentas: T_Base_P_1LT.docx Peržiūra: 3 
Peržiūros data: 2022. 4. 4. 

 

NAUDOJIMAS  

Naudokite medienai, kuriai dėl atsparumo trūkumo ir buvimo vietos reikia cheminės 

apsaugos.  

Nerekomenduojama naudoti „Base“ gyvenamosiose patalpose. Priemonę galima 

naudoti tik mažiems paviršiams (langai, durys ir kt.) ir drėgnose vietose, kuriose 

žmonės neužsibūna ilgai (rūsiuose ir vonios kambariuose). Gyvenamosiose 

patalpose „Base“ impregnuota mediena turi būti toliau dengiama vienu iš mūsų 

produktų be biocidų („Lasur“, „Toplasur UV Plus“), taip apsaugant nuo tiesioginio 

kontakto su apsaugotu paviršiumi.  

Oro sąlygų veikiami mediniai elementai (langai, durys, fasadų apkalos, tvoros, vartai) 

po „Base“ naudojimo ir priemonei išdžiūvus toliau turėtų būti iš karto apsaugomi 

dangomis, atspariomis oro sąlygoms („Lasur“, „Toplasur UV Plus“).  

SERTIFIKATAI  

„Base“ veiksmingumas visiškai atitinka Europos standartų EN 113 dėl grybelio, EN 

46 dėl priemonių vabzdžiams naikinti ir EN 152 dėl mėlynavimo reikalavimus.  

PAGRINDO PARUOŠIMAS 

Kad mediena būtų apsaugota, ant jos negali būti seno beico, ji turi būti išdžiovinta 

gryname ore ir nuo jos turi būti nuvalyti nešvarumai ir dulkės. Visa tai trukdo 

medžiagai įsiskverbti į medieną.  

Jei mediena jau apnikta grybelio arba vabzdžių, apsaugoti ją „Base“nepakanka. 

Tokiu atveju naudokite „Belocid“ ir kreipkitės patarimo į mūsų konsultavimo 

paslaugas teikiančios komandos narį.  

NAUDOJIMO BŪDAS  

„Base“ yra paruošta naudoti, skiesti nereikia. Prieš naudodami sumaišykite ir 

naudokite ant tinkamai paruoštos ir nuvalytos medienos dengdami sluoksniu, 

įmerkdami (panardindami) arba apipildami, kad mediena būtų apsaugota iš visų 
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pusių. Itin gerai turi būti apsaugoti medienos skerspjūviai, nes jie jautriausi drėgmei ir 

infekcijoms.  

Purkšti nerekomenduojama dėl lašų, patenkančių į kvėpavimo takus ir aplinką, 

keliamo pavojaus. Tai galima daryti naudojant tam tinkamus, specialiai pritaikytus 

įrenginius ir atitinkamas apsaugines priemones.  

Naudojant netinkamose vietose ir aukštoje temperatūroje (vasarą) gali stipriai 

padidėti tirpiklių koncentracija ore ir užsidegimo dėl elektrostatinės iškrovos tikimybė.  

Kai „Base“ medienai impregnuoti naudojama kambaryje, jį reikia ilgai vėdinti.  

DŽIŪVIMAS 

Džiūvimo laikas priklauso nuo medienos rūšies, temperatūros ir drėgmės, aplinkos 

temperatūros ir drėgmės bei naudojamos medžiagos kiekio. Normaliomis oro 

sąlygomis džiūvimas trunka nuo 8 iki 12 valandų.  

Esant mažesnei temperatūrai ir (arba) didesnei santykinei oro drėgmei džiūvimo 

laikas yra ilgesnis.  

Praėjus 24 valandoms galite naudoti „Lasur“ arba „Toplasur UV Plus“, o po savaitės 

bet kokią dangą ar emalinių dažų apdailą. Kol džiūva, pasirūpinkite gera ventiliacija.  

PAVIRŠIAUS PADENGIMAS  

Paviršiaus padengimas priklauso nuo medienos sugeriamumo, todėl jo iš anksto 

tiksliai nustatyti neįmanoma. Galima sakyti, kad juo didesnis sugeriamumas, tuo 

geresnė apsauga. Norint padengti pušies balaną, gerai apsaugai reikės 140–160 

ml/m2 arba 110–130 g/m2. Eglės mediena sugeria mažiau, todėl išeiga mažesnė.  

Keletas medienos rūšių beveik visai nesugeriančios (pvz., pušies šerdis, maumedis, 

ąžuolas), todėl išeiga gali būti žymiai mažesnė. Šių rūšių mediena ir taip turi 

natūraliai didesnį atsparumą ir jai apsaugoti reikės mažesnio kiekio medžiagos. 

Nereikia naudoti „Base“ itin atsparių rūšių medienos (pvz., tikmedžio) apsaugai.  

Optimaliai apsaugai rekomenduojama išeiga – 1 l 6–7 m2 medienos.  
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ĮRANKIŲ VALYMAS  

Po naudojimo valykite įrankius ir priedus vaitspiritu. 

PATARIMAI IR  

Dirbant ir kol nutepta mediena džiūva, substrato, apsauginės medžiagos ir aplinkos 

temperatūra turi būti didesnė nei 15 °C ir ne mažesnė nei 5 °C. Santykinė oro 

drėgmė neturėtų viršyti 75 %. Venkite naudoti dangą šviečiant kaitriai saulei.  

„Base“ esantys tirpikliai yra labai degūs, todėl su šiuo produktu reikia elgtis atidžiai. 

Nenaudokite jo arti atviros liepsnos ar ugnies.  

„Base“ sudėtyje yra biocidų (insekticidų ir fungicidų). Biocidus naudojant netinkamai, 

jie gali būti žalingi sveikatai! Nors atrinkome pažangiausius ir saugiausius biocidus, 

dirbant su šia medžiaga reikia elgtis atidžiai, kad būtų išvengta tiesioginio kontakto 

su ja. Medžiagas, kuriose yra biocidų, naudokite tik tada, kai jas naudoti 

rekomenduojama arba itin svarbu konkrečiais atvejais.  

APRIBOJIMAI 

Nenaudokite „Base“ medienai, kuri tiesiogiai liečiasi prie maisto ar pašarų, 

apsaugoti.  

Taip pat nenaudokite norėdami apsaugoti medieną miegamuosiuose arba uždarose 

patalpose, kuriose žmonės praleidžia daug laiko, išskyrus mažesnius jų paviršius 

(pvz., langus, duris ir kt.). 

LAIKYMAS IR  

Laikykite „Base“ originalioje, tvirtai uždarytoje pakuotėje žemesnėje nei 30 °C.  

NAUDOJIMAS  

temperatūroje. Laikykite vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, atokiai nuo 

maisto produktų.  
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Nepanaudota medžiaga gali būti perpilta į mažesnes „Base“ pakuotes (0,75 l). 

Niekada neperpilkite medžiagos į kitas pakuotes, nes galite jos nebeatpažinti arba 

sumaišyti su kitomis medžiagomis. Naudokite mažesnės talpos pakuotes 

ištuštindami jas iki galo.  

TINKAMUMO NAUDOTI LAIKAS  

Originalioje sandarioje pakuotėje laikomas produktas turi būti naudojamas iki datos, 

nurodytos ant pakuotės.  

APLINKA  

Nepilkite „Base“ į drenažo sistemą, paviršinio vandens trasas ar kur kitur aplinkoje. 

Visas talpas ištuštinkite iki galo, kad prireikus papildomai padengtumėte medieną.  

Išmeskite pakuotes ir nenaudojamus produktus kaip specialiąsias atliekas.  

Dėl atliekų surinkimo vietų kreipkitės į savo šalies įgaliotąsias institucijas.  

Ši medžiaga gali būti naikinama sudeginant procedūrą prižiūrint ir naudojant 

leidžiamus deginimo įrenginius.  

Prieš išmesdami talpas prie specialiųjų atliekų, palikite jas atviras, kad išdžiūtų.  

DARBO SAUGA 

Dirbdami dėvėkite apsauginę aprangą (akiniai, pirštinės, apsauginiai drabužiai) ir 

pasirūpinkite gera ventiliacija.  

Užtikrinkite gerą ventiliaciją naudojant ir palikus džiūti.  

Dirbdami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.  

Medžiagos patekus į akis, skubiai ir kruopščiai plaukite jas vandeniu.  

ĮSTATYMAI 

Apie reglamentus, reglamentuojančius produktų saugą, saugą darbe ir transporto 

saugą, skaitykite medžiagos saugos duomenų lape.  
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DAUGIAU TECHNINĖS INFORMACIJOS  

Daugiau informacijos galite gauti iš platintojų arba apsilankę mūsų interneto 

svetainėje adresu www.belinka.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Šios techninės informacijos tikslas yra aprašyti produkto technines savybes ir naudojimo galimybes. Nors patarimai yra paremti ilgamete mūsų patirtimi, 

pirkėjai sprendimus turi priimti patys, atlikę preliminarius bandymus ar kitais būdais įvertinę, ar produkto tinkamumas atitinka jų lūkesčius. Dėl daugelio 

veiksnių, darančių įtaką produkto savybėms, pvz., paviršiai, naudojimo sąlygos, naudojančio asmens patirtis ir gebėjimai, aplinkos sąlygos ir kt., 

gamintojas nėra atsakingas už šio informacinio lapo turinį. Jei turite abejonių, kreipkitės į mūsų techninius konsultantus. 

http://www.belinka.com/

