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s Ungarn Kft. 2

Alkalmazási terület

Statikailag igénybevett faanyagok 
védelmére a 
szélyességi osztály: 1, 2) illetve a 
DIN 68 800-3
lelően. Pl.: fedélszékek, tartósze
kezetek, stb. 
A termékkel kezelt faanyagokat, 
csak a DIN 
ségi osztály. 1
rögzített helyekre lehet beépíteni, 
az egészségügyi és környezetv
delemi szempont
lének érdekében.
• Rendeltetésszer

során élelmiszerrel vagy taka
mánnyal kapcsolatba kerül
anyagok nem kezelhet
a termékke

• Nagyobb 
kalmazása
ben és a hozzájuk kapcsolódó 
mellékhelyiségekben 
abban az esetben engedély

 

Oldószerbázi-
sú 

 

 

Telítéses 
eljárás 

 

 

HU_Imprägniergrund Plus_2016

2051 Biatorb

zási terület 

Statikailag igénybevett faanyagok 
védelmére a MSZ-EN 335
szélyességi osztály: 1, 2) illetve a 

3 szabványnak megf
fedélszékek, tartósze

stb.  
A termékkel kezelt faanyagokat, 
csak a DIN 68 800-3 (veszélye
ségi osztály. 1, 2) szabványban 

ett helyekre lehet beépíteni, 
egészségügyi és környezetv

szempont figyelembe vét
lének érdekében. 

Rendeltetésszerű használat 
során élelmiszerrel vagy taka
mánnyal kapcsolatba kerül
anyagok nem kezelhet

termékkel. 
 felületen történ

kalmazása1 - közösségi tere
ben és a hozzájuk kapcsolódó 
mellékhelyiségekben 
abban az esetben engedély

 

Bel- és kültéri 

Száradási idő, 
átdolgozható 
24 óra múlva 

  

HU_Imprägniergrund Plus_2016

rbágy, Vendel 

Statikailag igénybevett faanyagok 
EN 335-1 (ve-

szélyességi osztály: 1, 2) illetve a 
szabványnak megfe-

fedélszékek, tartószer-

A termékkel kezelt faanyagokat, 
(veszélyes-

, 2) szabványban 
ett helyekre lehet beépíteni, 

egészségügyi és környezetvé-
figyelembe véte-

 használat 
során élelmiszerrel vagy takar-
mánnyal kapcsolatba kerülő fa-
anyagok nem kezelhetők ezzel 

en történő al-
közösségi terek-

ben és a hozzájuk kapcsolódó 
mellékhelyiségekben -, csak 
abban az esetben engedélye-

 

 Mérettartó 
faszerkezetek-

hez 
 

 Feldolgozha-
tósági hőmér-

séklet 
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el Park, Tormá

zett, ha a véd
közösségi tér felé es
elburkolásra kerülnek.

• Egyéb lakóterekben se
kalmazható nagyobb felület
ken, kivéve, ha ez építéstec
nikailag feltétlenül indokolt.
 

1 Nagyobb felületen történ
mazásról 0,2 m²/m³ fölötti arán
esetén beszél
felület és a helyiség térfogatához 
mért arány).
 

Műszaki adatlap
Termékszám:

Imprägniergrund Plus
Oldószerbázisú, folyékony, enyhe szagú 
szer 
 
 
 
 
 
 

 
 

k-
 Félig méretta

tó faszerkez
tekhez

 

a-
r-

 Össz. anya
szükséglet

  
Termékjellemz

Sűrűség: 
Szag: 
Lobbanáspont:
Kiszerelés:

Szín: 

 

másrét u. 2 - T

zett, ha a védőkezelt faanyagok 
közösségi tér felé es
elburkolásra kerülnek.
Egyéb lakóterekben se
almazható nagyobb felület

, kivéve, ha ez építéstec
nikailag feltétlenül indokolt.

Nagyobb felületen történ
mazásról 0,2 m²/m³ fölötti arán
esetén beszélhetünk (a kezelend
felület és a helyiség térfogatához 
mért arány). 

Műszaki adatlap 
Termékszám: 2056

Imprägniergrund Plus
Oldószerbázisú, folyékony, enyhe szagú 

 

Félig mérettar-
faszerkeze-
tekhez 

 Nem méretta
tó faszerkez

tekhez
 

. anyag-
szükséglet 

 Össz. anya
szükséglet

  
Termékjellemzők 

 

Lobbanáspont: 
Kiszerelés: 

Tel: +36-23-5

kezelt faanyagok 
közösségi tér felé eső felületei 
elburkolásra kerülnek. 
Egyéb lakóterekben sem al-
almazható nagyobb felülete-

, kivéve, ha ez építéstech-
nikailag feltétlenül indokolt. 

Nagyobb felületen történő alkal-
mazásról 0,2 m²/m³ fölötti arány 

(a kezelendő 
felület és a helyiség térfogatához 

 
2056-2058 

Imprägniergrund Plus
Oldószerbázisú, folyékony, enyhe szagú 

 

Nem mérettar-
faszerkeze-
tekhez 

 Ecsetelés

 

. anyag-
szükséglet 

 Tárolás: zárt 
göngyölegben, 
nedvességt
védett, h
fagymentes 

  

kb. 0,82 g/cm
oldószeres
kb. 63 
fém kanna
műanyaghordó 
konténer
2056 színtelen, 2057 világosbarna
2057 sötétbarna

530-133, Fax:

kezelt faanyagok 
 felületei 

y 
ő 

felület és a helyiség térfogatához 

Tulajdonságok

A termék
len, világos
gyorsan száradó, 
faanyagvéd
dást okozó gombák, illetve 
sító rovarok és termeszek ellen.
Száradás után 
vetlen kapcsolatba kerülhet fém
kötőelemekkel
anyagokkal és bitumenes épít
anyagokkal.
 

 

Imprägniergrund Plus
Oldószerbázisú, folyékony, enyhe szagú 

 

Ecsetelés  

 

Tárolás: zárt 
göngyölegben, 
nedvességtől 
védett, hűvös, 
fagymentes 

helyen 

 

  

kb. 0,82 g/cm3 20 
oldószeres 
kb. 63 0C 
fém kanna 5 l,10 l, 20 l, 
űanyaghordó 200 l*

konténer 1000 l* 
2056 színtelen, 2057 világosbarna
2057 sötétbarna * csak 

ax:+36-23-532

Tulajdonságok 

termék oldószerbázisú
, világos- vagy sötétbarna,

gyorsan száradó, megel
faanyagvédőszer kékülés 
dást okozó gombák, illetve 

rovarok és termeszek ellen.
Száradás után a faszerkezet 
vetlen kapcsolatba kerülhet fém

ekkel, üveggel, m
anyagokkal és bitumenes épít
anyagokkal. 

Imprägniergrund Plus
Oldószerbázisú, folyékony, enyhe szagú favéd

 

Szóróalagút 

 
Eltarthatóság 

24 hónap 

 

20 0C-on 

5 l,10 l, 20 l,  
200 l* 
 

2056 színtelen, 2057 világosbarna
* csak színtelenben

32-227 www.re

bázisú, színte-
vagy sötétbarna,

megelőző hatású 
kékülés -, korha-

dást okozó gombák, illetve fakáro-
rovarok és termeszek ellen.

a faszerkezet köz-
vetlen kapcsolatba kerülhet fém

, üveggel, mű
anyagokkal és bitumenes építő

Imprägniergrund Plus 
favédő-

 

 Mártás 

  
 

  

2056 színtelen, 2057 világosbarna 
színtelenben 

 

.remmers.hu   

e-
vagy sötétbarna, 

 hatású 
a-
o-

rovarok és termeszek ellen. 
z-

vetlen kapcsolatba kerülhet fém 
ű-
ő-
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Feldolgozás

Ecsetelés
zésben (pl.
és 
sal
Nem alkalmas 
 
A fa
félszáraz. 
ról a
távolítani
Plus
ban kerül forgalomba, további híg
tást nem igényel.
A favéd
abban az esetben 
zés hely
DIN 68
5.2 bekezdés
tetlen. 
használhatják!
során 
68
írásait
dolgozás helyszínén kell tartani
A favéd
megfelel
gondoskodni kell, ezzel védelmet 
biztosítunk, hogy a szer (pl. lecs
pegésb
ba. A
ig, nem átereszt
kell tárolni,
csepeg
zet
vagy a talajvízbe
A favéd
dása után
könnyen kimosód
megfelel
dás
számított 
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TM_2056_HU_

Ungarn Kft. 2

Általános építésügy

Z-58.1-1681 
 
Minősítés 

Iv, P 
 

 
Feldolgozás

Ecsetelés, szórás zárt berend
zésben (pl.: 
és telítés nagynyomásos
sal.  
Nem alkalmas 
 
A faanyag 
félszáraz. Kezelés el
ról a kérget és 
távolítani. Az Imprägnier
Plus-t felhasználásra kész
ban kerül forgalomba, további híg
tást nem igényel.
A favédőszer felhord
abban az esetben 
zés helyszínén
DIN 68 800-
5.2 bekezdés
tetlen. Kizárólag szakkivite
használhatják!
során figyelembe kell venni a DIN 
68 800-3:2012
írásait! A termék adatlapjait a fe
dolgozás helyszínén kell tartani
A favédőszer használatakor a 
megfelelő lefedésr
gondoskodni kell, ezzel védelmet 
biztosítunk, hogy a szer (pl. lecs
pegésből) ne kerülhessen a tala
ba. A kezelt fát a teljes száradás
ig, nem átereszt
kell tárolni, tet
csepegő anyag vagy a szenny
zett esővíz ne kerüljön a talajba 
vagy a talajvízbe
A favédőszer közvetlenül a
dása után 
könnyen kimosód
megfelelő beszívódása és 
dása érdekében 
számított -, 2 napig védeni kell az 

HU_Imprägniergrund Plus_201

t. 2051 Biatorb

pítésügyi engedély

 

 

Feldolgozás 

, szórás zárt berend
 szóróalagút), mártás 

nagynyomásos

Nem alkalmas áztatásos eljárásra.

 legyen száraz vagy 
Kezelés előtt a faanya

kérget és a háncsot el kell 
. Az Imprägnier

t felhasználásra kész
ban kerül forgalomba, további híg
tást nem igényel. 

őszer felhordását csak 
abban az esetben lehet az építk

színén elvégezni, ha ez a 
-3: 2012-02 5.2.1 és 

5.2 bekezdése alapján 
Kizárólag szakkivite

használhatják! Az alkalmazás
figyelembe kell venni a DIN 
3:2012-02 szabvány

termék adatlapjait a fe
dolgozás helyszínén kell tartani

őszer használatakor a 
ő lefedésről (fólia, ponyva) 

gondoskodni kell, ezzel védelmet 
biztosítunk, hogy a szer (pl. lecs

l) ne kerülhessen a tala
elt fát a teljes száradás

ig, nem áteresztő, kemény aljzaton 
 tető alatt, hogy a l

 anyag vagy a szenny
víz ne kerüljön a talajba 

vagy a talajvízbe. 
szer közvetlenül a

 nedvesség hatására 
könnyen kimosódhat. A favéd

ő beszívódása és 
a érdekében - a kezelést

, 2 napig védeni kell az 

Imprägniergrund Plus_201

rbágy, Vendel 

ngedély 

 

, szórás zárt berende-
szóróalagút), mártás 

nagynyomásos eljárás-

áztatásos eljárásra. 

legyen száraz vagy 
őtt a faanyag-

háncsot el kell 
. Az Imprägniergrund 

t felhasználásra kész állapot-
ban kerül forgalomba, további hígí-

ását csak 
lehet az építke-

elvégezni, ha ez a 
02 5.2.1 és 

e alapján elkerülhe-
Kizárólag szakkivitelezők 

Az alkalmazása 
figyelembe kell venni a DIN 

szabvány elő-
termék adatlapjait a fel-

dolgozás helyszínén kell tartani! 
szer használatakor a 

l (fólia, ponyva) 
gondoskodni kell, ezzel védelmet 
biztosítunk, hogy a szer (pl. lecse-

l) ne kerülhessen a talaj-
elt fát a teljes száradásá-

, kemény aljzaton 
hogy a le-

 anyag vagy a szennye-
víz ne kerüljön a talajba 

szer közvetlenül a felhor-
nedvesség hatására 

. A favédőszer 
 beszívódása és fixáló-

a kezeléstől 
, 2 napig védeni kell az 

Imprägniergrund Plus_2016-11 

el Park, Tormá

időjárási tényez
csapadéktól.
A védőkezelt fafelületet 
száradása után 
vízbázisú felületkezel
- pl.: Remmers 
lehet tovább kezelni. Az összefé
hetőséget próbafelület készítés
vel kell ellenő
 
Tudnivalók

A favédőszer hatóanyago
talmaz a teherhordó és merevít
építőelemek megel
a kékülést 
gombák és 
len. 
Az alkalmaz
hetséges, ahol a fa épít
védelmére szükség van
Helytelen használata egészségk
rosodáshoz és környezeti káro
hoz vezethet.
 
Munkaeszközök, tisztításuk

Az eszközöket a felhasználás után 
azonnal V101
tóval le kell 
 
Anyagszükséglet

Ecsetelés, 
zésben) és mártás
• 150 ml/m

tetettségi osztály esetében
 

Nagynyomású telítési eljárás
• 30 kg/m

vonatkoztatva
szélyeztetettségi osztály es
tében 
 

A fenti mennyiségi adatok megh
tározásánál figyelembe lett véve 
az alkalmazási engedély értelm
ben - a véd
sának az egészségre és 
zetre gyakorol
megadott mennyiségeket nem 
szabad 10 %
 
Száradás 

Kb. 12 óra, 20
tív légnedvesség
hőmérséklet és a magas légne
vesség nagymértékben növeli a 
száradási idő
Az Imprägniergrund Plus 
száradás után szagtalan. Legk
rábban 24 óra múlva lehet 
felületkezelő

másrét u. 2 - T

járási tényezőktől, els
csapadéktól. 

kezelt fafelületet 
száradása után - oldószer
vízbázisú felületkezelő 

Remmers vékonylazúr
lehet tovább kezelni. Az összefé

séget próbafelület készítés
vel kell ellenőrizni. 

Tudnivalók 

őszer hatóanyago
teherhordó és merevít

elemek megelőző védelmére
kékülést -, korhadást okozó 

gombák és fakárosító 

Az alkalmazása kizárólag ott
, ahol a fa épít

védelmére szükség van
Helytelen használata egészségk
rosodáshoz és környezeti káro
hoz vezethet. 

Munkaeszközök, tisztításuk

Az eszközöket a felhasználás után 
V101-Verdünnung 

kell tisztítani. 

Anyagszükséglet 

Ecsetelés, szórás (zárt berend
zésben) és mártás: 

150 ml/m2 1 - 2 -es 
tetettségi osztály esetében

Nagynyomású telítési eljárás
30 kg/m3 (tiszta szíjács részre 
vonatkoztatva), 1 
zélyeztetettségi osztály es

 

A fenti mennyiségi adatok megh
tározásánál figyelembe lett véve 
az alkalmazási engedély értelm

a védőkezelt fa alkalmaz
sának az egészségre és 
zetre gyakorolt hatása, ezért a 
megadott mennyiségeket nem 
szabad 10 %-kal meghaladni.

 

óra, 20 0C-on és 65 % rel
légnedvességnél. Az alacsony 

mérséklet és a magas légne
vesség nagymértékben növeli a 
száradási időt. 
Az Imprägniergrund Plus 
száradás után szagtalan. Legk
rábban 24 óra múlva lehet 
felületkezelő anyaggal. 

Tel:+36-23-53

ől, elsősorban a 

kezelt fafelületet - a teljes 
oldószer- vagy 

vízbázisú felületkezelő anyagokkal 
vékonylazúrokkal - 

lehet tovább kezelni. Az összefér-
séget próbafelület készítésé-

szer hatóanyagokat tar-
teherhordó és merevítő fa 

őző védelmére 
rhadást okozó 

fakárosító rovarok el-

kizárólag ott le-
, ahol a fa építőelemek 

védelmére szükség van. 
Helytelen használata egészségká-
rosodáshoz és környezeti károk-

Munkaeszközök, tisztításuk 

Az eszközöket a felhasználás után 
Verdünnung - hígí-

(zárt berende-

es veszélyez-
tetettségi osztály esetében 

Nagynyomású telítési eljárás: 
iszta szíjács részre 

, 1 - 2 -es ve-
zélyeztetettségi osztály ese-

A fenti mennyiségi adatok megha-
tározásánál figyelembe lett véve - 
az alkalmazási engedély értelmé-

kezelt fa alkalmazá-
sának az egészségre és környe-

t hatása, ezért a 
megadott mennyiségeket nem 

kal meghaladni. 

és 65 % rela-
nél. Az alacsony 

mérséklet és a magas légned-
vesség nagymértékben növeli a 

Az Imprägniergrund Plus teljes 
száradás után szagtalan. Legko-
rábban 24 óra múlva lehet átvonni 

 

530-133, Fax:+

sorban a 

a teljes 
vagy 

anyagokkal 
 

ő fa 
 

rhadást okozó 

elemek 

Az eszközöket a felhasználás után 

iszta szíjács részre 

 

t hatása, ezért a 
megadott mennyiségeket nem 

nél. Az alacsony 

vesség nagymértékben növeli a 

teljes 

átvonni 

Hatóanyagok

0,80 % tebukonazol
2-propinilbutil
cipermetrin
 
100 g szer 0,80 g tebukonazolt
0,50 g 3-jód
karbamátot
tartalmaz.
 
Tárolás 

Jól zárt, eredeti göngyölegben, 
gyerekektő
száraz, hű
gárzástól védett, fagymentes ra
tárhelyiségben min 2 évig.
A tárolásakor figyelembe kell venni 
a vizet szennyez
lására vonatkozó el
Merítőkáda
kádat szorosan le kell zár
 
Minőségellen

Faanyagvédelmi készítmények 
minőségét a Deutschen Institut für 
Bautechnik (Német Építéstech
Intézet) faanyagvéd
előállítását ellen
alapján kell felügyelni
A minőség
termékek értékesítését attól kell 
függővé tenni, hogy a megrend
lők, illetve a termék felhasználók, 
lehetővé teszik
nőségfelüg
legfelsőbb
ve a megbízottjaik számára az 
utólagos mintavételt.
 
BAuA nyilvántartási szám

Reg.-Nr. N
 
Termék kód

HSL20 
 
Biztonság, környezetvédelem, 
ártalmatlanítás

A biztonságos 
és védőszer kezelésére t
az ártalmatlanítására vonatkozó 
információk megtalálhatók a le
újabb biztonságtechnikai adatla
ban. 
 
 
 
 
 

x:+36-23-532

Hatóanyagok 

0,80 % tebukonazol, 0,50 % 3
propinilbutil-karbamát

cipermetrin 

100 g szer 0,80 g tebukonazolt
jód-2-propinilbutil

karbamátot és 0,15 g cipermetrint
tartalmaz. 

Jól zárt, eredeti göngyölegben, 
gyerekektől és állatoktól elzárva, 
száraz, hűvös, közvetlen naps
gárzástól védett, fagymentes ra
tárhelyiségben min 2 évig.
A tárolásakor figyelembe kell venni 
a vizet szennyező folyad
lására vonatkozó előírásokat.

őkádas tárolás estében 
szorosan le kell zár

ségellenőrzés 

Faanyagvédelmi készítmények 
ségét a Deutschen Institut für 

Bautechnik (Német Építéstech
Intézet) faanyagvédő

ását ellenőrző
alapján kell felügyelni. 

őségellenőrzés 
termékek értékesítését attól kell 

vé tenni, hogy a megrend
k, illetve a termék felhasználók, 
ővé teszik-e az illetékes m

ségfelügyeleti intézet vagy a 
őbb építésügyi hivatal, ille

ve a megbízottjaik számára az 
utólagos mintavételt. 

BAuA nyilvántartási szám

Nr. N-55959 

Termék kód 

Biztonság, környezetvédelem, 
ártalmatlanítás 

biztonságos szállítás
őszer kezelésére t

az ártalmatlanítására vonatkozó 
információk megtalálhatók a le
újabb biztonságtechnikai adatla

-227 www.re

, 0,50 % 3-jód
karbamát, 0,15 % 

100 g szer 0,80 g tebukonazolt, 
propinilbutil-
0,15 g cipermetrint 

Jól zárt, eredeti göngyölegben, 
l és állatoktól elzárva, 
vös, közvetlen napsu-

gárzástól védett, fagymentes rak-
tárhelyiségben min 2 évig. 
A tárolásakor figyelembe kell venni 

 folyadékok táro-
őírásokat. 

s tárolás estében 
szorosan le kell zárni! 

Faanyagvédelmi készítmények 
ségét a Deutschen Institut für 

Bautechnik (Német Építéstechnikai 
Intézet) faanyagvédőszer oldatok

őrző irányelvek 
.  
 keretében, a 

termékek értékesítését attól kell 
vé tenni, hogy a megrende-

k, illetve a termék felhasználók, 
e az illetékes m

yeleti intézet vagy a 
építésügyi hivatal, ille

ve a megbízottjaik számára az 
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szállításra, tárolásra 
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az ártalmatlanítására vonatkozó 
információk megtalálhatók a leg-
újabb biztonságtechnikai adatlap-
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A biocidokat tartalmazó termé-
keket biztonságosan kell fel-
használni. A használata előtt 
rendszeresen el kell olvasni a 
termék címkéket és a termék 
adatlapjait. 
 

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazás-
technika legújabb vívmányai alapján állította össze.
Mivel az alkalmazás és feldolgozás illetékességi körünkön 
kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmi-
lyen felelősség nem terheli. Az adatlapon nem szereplő 
vagy attól eltérő adatok esetén az anyacég írásos jóváha-
gyása szükséges. Általános üzleti feltételeink mindenkor 
érvényesek. Jelen műszaki adatlap megjelenésével 
érvényüket vesztik a korábbi kiadások.  

  

 


