
 

 

Impregnace dřeva WRAqua 
Bezbarvý impregnační základ pro použití v exteriéru 
Proti zamodrání dřeva a dřevokazným houbám. 
Minimalizuje smršťování a bobtnání dřeva. 

 

   

 

      

        

  

 

5-6 m2/1 l      
 1 nátěr      
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Popis výrobku: 

Bezbarvá ochrana dřeva na vodné 
bázi, připravená k okamžitému použití 
v soukromých, řemeslných i 
průmyslových aplikacích. Je určena k 
ochraně dřeva umístěného v exteriéru 
mimo kontakt s hlínou a vodou. 
Impregnace dřeva WRAqua vydává při 
aplikaci slabý zápach, po zaschnutí je 
bez zápachu. 

 

Doporučené použití:  

Impregnace dřeva WRAqua slouží k 
ochraně staticky nenamáhaných 
opracovaných, částečně opracovaných 
nebo neopracovaných dřevěných 
konstrukcí umístěných v exteriéru, 
které nejsou v přímém kontaktu se 
zeminou nebo vodou (např. okna, 
rolety, dveře, pergoly, obložení 
vnějších stěn, zahradní nábytek atd.) 

 

Účinné látky:  

0,75%  3-jod-2-propynyl butylkarbamát 
(7,5g/kg), 0,24% Propikonazol (2,4 
g/kg) 

 

Příprava: 

Povrch dřeva musí být suchý, čistý a 
bez námrazy (max. vlhkost 20%). 
Impregnace dřeva WRAqua je 
připravena k přímému použití – prosím 
neřeďte. Před aplikací důkladně 
promíchejte.  Zbytky starých barev a 
laků musí být před natíráním 
odstraněny. Při broušení použít 
ochrannou masku proti prachu. 

 

Aplikace: 

Průmyslové použití: aplikujte 
namáčením, stříkáním, stříkáním v 
stříkacím tunelu (flow coating) 



 

 

Řemeslné a soukromé použití: 
aplikujte nanášením štětcem, 
válečkem nebo stříkáním 

Pro intenzivní nátěr naneste výrobek - 
pokud možno ze všech stran -  na čisté 
a suché dřevo. 

 

Čištění nářadí:  

Ihned po ukončení práce omyjte vše 
vodou s mýdlem 

 

Doba schnutí:  

Přibližně 24 hodin (za normálních 
klimatických podmínek, tj. při teplotě 
23 °C a relativní vzdušné vlhkosti 
50%). Při nižších teplotách a/nebo 
vyšší vzdušné vlhkosti se doba schnutí 
prodlužuje. Před dalším zpracováním 
musí být nátěr zcela zaschlý 

 

Upozornění:  

Impregnace dřeva WRAqua není 
samostatný nátěr, ale bezbarvý 
impregnační základ pro použití v 
exteriéru, který slouží k ochraně dřeva 
proti zamodrání a dřevokazným 
houbám. Aby bylo dosaženo plné 
ochrany proti UV záření a dlouhodobě 
kvalitního vzhledu, je nutno 
nezastřešené dřevěné prvky do 3 
měsíců ošetřit finálním nátěrem (např. 
Osmo Finální nátěr). Tento nátěr je 
pak nutno průběžně obnovovat. 

Pokud má být na barevnou plochu 
nanesena ještě další povrchová 
ochranná vrstva (film), doporučujeme u 
nátěrů bez obsahu biocidních složek 
(Osmo Jednorázová lazura, Osmo 
Selská barva) jako finální nátěr použít 

Osmo UV Ochranný olej extra (tento 
nátěr prosím nepoužívejte na bíle 
barvené plochy). 

Tekutý prostředek na ochranu dřeva 
určený k přímému použití. Používejte 
pouze v souladu s pokyny, uvedenými 
na etiketě. Používejte pouze k ochraně 
dřeva. 

Používejte biocidní přípravky 
bezpečně. Před použitím si vždy 
přečtěte údaje na obalu a připojené 
informace o přípravku. 

 

Bezpečnostní informace: 

Škodlivý pro vodní organismy, s 
dlouhodobými účinky. Obsahuje IPBC 
a Propiconazol. Může vyvolat 
alergickou reakci. 

 

Bezpečnostní upozornění:  

Uchovávejte mimo dosah dětí. Před 
použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-
li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce 
obal nebo štítek výrobku. Zabraňte 
uvolnění do životního prostředí. 

Zabraňte jakémukoliv přímému styku s 
výrobkem. Nevhodná manipulace 
může způsobit ohrožení lidského 
zdraví nebo životního prostředí.  Obal 
otvírejte se zvýšenou opatrností. Před 
přestávkami a na konci pracovní 
směny si důkladně umyjte ruce. 

Při používání tohoto výrobku nejezte, 
nepijte ani nekuřte. Používejte pouze 
venku nebo v dobře větraných 
prostorách.  Zajistěte dobré větrání 
nebo nucený odtah. Zabraňte úniku 
výrobku do půdy. Výrobkem čerstvě 
ošetřené dřevo uložte do zaschnutí 
nátěru pod střechu nebo na pevnou 



 

 

nepropustnou podlahu tak, aby 
nemohlo dojít ke kontaminaci půdy a 
povrchových vod stékajícími kapkami 
výrobku nebo znečištěnými dešťovými 
vodami, splachujícími nátěr. Pomocí 
vhodného zakrytí (fólie, plachta) 
zajistěte, aby nedošlo k úniku výrobku 
do půdy.  

 

Omezení použití:   

Nepoužívejte k ošetření dřevěných 
prvků určených ke kontaktu s 
potravinami nebo krmivy a k ošetření 
dřevěných prvků, které budou v 
přímém kontaktu s půdou nebo vodou. 
Neaplikujte v bezprostřední blízkosti 
vodních toků.  

 

Odstraňování:  

Výrobek nesmí uniknout do 
povrchových nebo podzemních vod, 
půdy nebo kanalizace. Neúmyslně 
uniklý materiál jímejte vhodným 
sorbentem (např. pískem) a ve 
vhodných nepropustných a řádně 
označených obalech předejte k 
odstranění oprávněné osobě. Zbytky 
výrobku odstraňujte prostřednictvím 
oprávněných osob v souladu s 
platnými právními předpisy. 
Doporučený kód odpadu: 030205 – 
Jiná činidla k impregnaci dřeva 
obsahující nebezpečné látky.  

Třída nebezpečnosti pro vodu: 2 

Obsah VOC podle vyhlášky 415/2011 
Sb.: neaplikuje se 

Číslo povolení:  DE-0015332-00-
0000-08 

 

Stabilita při skladování:  

Při skladování v dobře uzavřených 
obalech na suchém místě bez námrazy 
je výrobek použitelný do data, 
uvedeného na dně obalu. 

 

Barevné odstíny: 

4008 Bezbarvý 

 

Technický list sestavil na základě 
podkladů od výrobce OSMO HOLZ 
und COLOR GmbH importér pro ČR a 
SR :     

Fa. AU-MEX spol. s.r.o.  Poděbradská  
574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00 


