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KÁROKOZÓK ELLENI FAVÉDELEM 

TERMÉKAZONOSÍTÓ  

Belinka Impregnant active 

DESCRIPTION 

A Belinka Impregnant színtelen, vizes alapú alapozó bevonat, amely 

megelőzésszerűen védi a fát a farontó bogarak és a gombásodás ellen. Alapozó 

bevonatként használjuk mindenfajta fa impregnálására, amelyet bilológiai kártevők 

veszélyeztetnek. 

ÖSSZETÉTEL  

Jó minőségű alkidgyanták korszerű biocidok, adalékanyagok és víz.  

TULAJDONSÁGOK  

 Megjelenés:  tejfehér megoldás, 

 Sűrűség:  1,01 g/cm3, 

 pH:  8,3 – 8,6.  

 

Megelőzésszerűen vegyileg védi a fát a biológiai károsítók (gombák és rovarok) 

ellen. 

Védőréteget képez a fán a gombák és a rovarok ellen. Ennek a rétegnek a 

vastagsága az Impregnantnak a faanyag mélységébe való behatolásától, a faanyag 

fajtájától, minőségétől és állapotától, valamint a felhordott anyag mennyiségétől 

függ. 

BELINKA IMPREGNANT 
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLET  

Megelőzésszerűen kékgombásodás, korhadás és farontó bogarak ellen.  

Olyan faanyagon használjuk, amely fekvése, vagy gyenge ellenállása miatt vegyi 

védelmet igényel. Ezek időjárási hatásoknak kitett és nedves helyiségekben lévő 

faanyagok.  

Az Impregnant használatát általában nem javasoljuk lakóhelyiségekben való 

falhasználásra. Csupán kisebb felületen (ablak, ajtó stb,) és nedves helyiségekben 

használható, ahol rövid ideig tartózkodnak az emberek (pince, fürdőszoba)  

A faanyagot ilyen esetben kötelező kigészítésképpen kezelni alábbi termékeink 

egyikével, melyek ne tartalmaznak bicidot (Interier, Interier lak). Így 

megakadályozzuk a védett felülettel való közvetlen érintkezést.  

Az időjárási hatásoknak kitett faanyagokat (ablak, ajtó homlokzatburkolat, kerítés, 

roló) az Impregnant felhordása után minél előbb le kell védeni időjárási hatásokkal 

szemben ellenálló bevonatokkal. (Exterier, Exterier email).  

TANÚSÍTVÁNYOK  

Az Impregnant hatékonysága maradéktalanul eleget tesz az EN 113 szabványnak 

gombairtó hatása, az EN 46 szabványnak rovarirtó hatása és az EN 152 

szabványnak a kékülést okozó fagombák elleni hatása alapján.  

AZ LAP ELŐKÉSZÍTÉSE 

A megmunkálandó faanyagot meg kell tisztítani a régi bevonattól, a szennyeződéstől 

és a portól, továbbá száraznak kell lennie. Felsoroltak ugyanis csökkentik a szer 

faanyagba való behatolását.  

Ha a faanyagot gombák (penész) vagy rovarok fertőzték meg, az Impregnant 

termékkel megvalósított védelme önmagában nem elegendő. Ebben az esetben 

Belocidet használjon, és kérjen tanácsot tanácsadó szolgálatunk egy tagjától.  
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FELHORDÁSI MÓD  

Az Impregnant úgy van elkészítve, hogy azonnal felhasználható és nem szabad 

hígítani. Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni, ezt követően bemártással, 

locsolással, hengerrel vagy ecsettel hordjuk fel a faanyagra úgy, hogy a faanyagot 

minden oldalról beáztatjuk. Kiegészítésképpen alaposan le kell védeni a 

keresztirányú réseket.  

Rozsdamentes munkaeszközöket használjunk. Javasoljuk a jó minőségű, vizes 

alapú lazúr felhordására alkalmas ecsetek használatát.  

SZÁRADÁS  

A száradási idő függ a faanyag fajtájától, hőmérsékletétől és nedvességétől, a 

környezet hőmérsékletétől és nedvességétől, illetve a használt szer mennyiségétől.  

A bevonat normális feltételek mellett (20 °C, 65 % relatív páratartalom) 6–8 órán 

belül száraz.  

A szárítási idő alacsonyabb hőmérsékleten ill. magasabb párartartalom mellett 

meghosszabodik.  

A következő réteget normális feltételek mellett való szárításkor csak 12 órás szárítás 

után szabad felhordani, illetve 10 °C-on való szárításkor 24 óra múlva. Ellenkező 

esetben a következő réteg felhordásakor hibák keletkezhetnek.  

KIADÓSSÁG  

A kiadósság a faanyag nedvszívóképességétől függ, ezért nem lehet pontosan 

előrejelezni. Az a szabály érvényesül, hogy a védelem annál jobb, minél jobb a 

kiadósság. Fenyőfa esetében a jó védelemhez 110–120 g/m2 szükséges. A fenyőfa 

kevésbé nedszívó, ezért a felhasználás is kisebb.  

Egyes faanyagok gyakorlatilag nem nedvszívók (pl. bizonyos fenyőfélék, vörösfenyő, 

tölgy) ezért a felhasználás sokkal kisebb lehet, a védelem mindezek ellenére jó, 

mivel az ilyen típúsú faanyagok természetüknél fogva ellenállóbbak és 

kiegészítésképpen már a legkisebb mennyiségű szer is védelmet nyújt nekik. A 
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kifejezetten ellenálló fanyagoknál nincs szükség az Impregnant-tal való kezelésre 

(pl. tikfa)  

Az optimális védelemhez az alábbi felhasználást javasljuk: 1 liter 8–9 m2 faanyag 

védelmére elegendő. Nagyon jól le kell védeni a harántirányú favágásokat, melyek a 

legérzékenyebbek a nedvességre és a fertőzésre.  

A SZESZÁMOK TISZTÍTÁSA  

A szerszámokat használat után azonnal lemossuk vízzel, melyhez tisztítószert 

adunk. 

TANÁCSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK  

Munka és száradás közben az aljzat, a védőszer és a környezet hőmérséklete 

legyen 15 °C fölött, de legalább 10 °C. A levegő relatív páratartalma ne haladja meg 

a 80 %-ot. Ne erős napsütésben vigye fel.  

A Belinka Impregnant biocideket (rovarirtókat és gombaölőket) tartalmaz. A biocidek 

a termék helytelen használata esetén veszélyesek lehetnek az egészségére! Bár a 

legfejlettebb és legbiztonságosabb biocideket választottuk, ügyeljen arra, hogy 

munka közben ne kerüljön közvetlen kapcsolatba a szerrel.  

Biocidtartalmú szereket csak előírás esetén használjon, illetve ha az adott esetben 

ez feltétlenül szükséges. 

KORLÁTOZÁSIK  

Nem szabad olyan faanyagok védelmére használni, melyek közvetlen kapcsolatba 

kerülhetnek az élelmiszerrel ill. takarmánnyal.  

Éppúgy nem használjuk a faanyagok védelmére a hálószobában, illetve zárt 

helyiségekben, ahol hosszabb ideig tartózkodunk, kivéve a kisebb felületeket (pl. 

ablak, ajtó stb.).  
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TÁROLÁS ÉS KEZELÉS  

Az Impregnantot jól záródó, eredeti csomagolásban 5–30 °C közötti hőmérsékleten 

tároljuk. Fagyérzékeny!  

A szer maradékát az esetleges összetévesztés miatt sohasem szabad más 

csomagolóanyagba önteni. A kisebb mennyiséget teljesen felhasználjuk.  

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI  

Az eredeti zárt csomagolásban tárolt termék minőségét megőrzi a csomagoláson 

feltüntetett dátumig.  

KÖRNYEZETVÉDELEM  

A Belinka Impregnantot ne öntse ki a földre, felszíni vízfolyásokba vagy a 

csatornarendszerbe. Az összes anyagot használja fel, hogy a faanyagot szükség 

esetén további bevonattal láthassa el. Az üres csomagolást hagyja nyitva, hogy 

megszáradjon, majd kezelje különleges hulladékként. A hatóságok tudnak 

felvilágosítást adni, hogy egy adott országban hol találhatók begyűjtőközpontok.  

Ez a szer szabályozott körülmények között végzett égetéssel megsemmisíthető erre 

engedéllyel rendelkező égetőművekben.  

 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK  

Munka közben használjon egyéni védőfelszerelést (védőszemüveget, kesztyűt, 

védőruházatot), és gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.  

Használat és száradás során biztosítson megfelelő szellőzést.  

A termék használata közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.  

Ha a szemébe kerül, azonnal mossa le bőséges vízzel. 
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ELŐÍRÁSOK  

A termék biztonságára, a munkavédelemre és a szállításra vonatkozó előírásokat 

olvassa el a műszaki adatlapban.  

TOVÁBBI TECHNIKAI INFORMÁCIÓ  

További információt a viszonteladóktól kaphat, illetve látogassa meg honlapunkat: 

www.belinka.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jelen technikai információ célja a termék tulajdonságainak és alkalmazási lehetőségeinek ismertetése. Bár a javaslatok széles skálájú tapasztalatainkon 

alapulnak, a vásárlóknak maguknak kell tesztfestés, vagy egyéb módszer használatával meggyőződniük arról, hogy a termék a kívánt felhasználásra 

alkalmas-e. A termék tulajdonságait befolyásoló tényezők, mint pl. az alapozó, a felhordási környezet, a felhasználó tapasztaltsága, környezeti tényezők, 

stb. miatt a gyártó nem vállal felelősséget ezen ismertető tartalmáért. Amennyiben kérdése van, forduljon bizalommal technikai szakértőinkhez. 

http://www.belinka.com/

