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WOODEX AQUA BASE PLUS 
biocidni premaz za zaščito lesa

 
 

 

OPIS Sredstvo za zaščito lesa, odobreno v skladu s predpisi iz Uredbe o biocidnih 
proizvodih 528/2012 (vrsta izdelka 8). Številka odobritve: SI-2013-3001. 

 
 WOODEX AQUA BASE PLUS je pripravljen za uporabo. Je biocidni premaz na vodni 
osnovi za zaščito lesenih površin pred površinsko obdelavo. 
 
WOODEX AQUA BASE PLUS je namenjen potrošnikom in profesionalni uporabi. 
Uporabljamo ga proti glivam modrivkam, plesni ter glivam, ki povzročajo gnitje lesa, v 
razredih uporabe 2 in 3 (EN 335). 
 
Uporablja se lahko za les, ki ni v stiku s tlemi in je stalno izpostavljen vremenskim vplivom 
ali pa je zaščiten pred vremenskimi vplivi, vendar se lahko navlaži. Ni primeren za uporabo 
na lesenih konstrukcijah, ki so v neposrednem stiku s tlemi ali so v stalnem stiku s sladko 
ali slano vodo. 
 

UPORABA Okna, zunanja vrata, fasadne obloge, deske in lesene konstrukcije, ograje, ostrešja, 
nadstreški za avtomobile in podobne neobdelane lesene površine na prostem. 

 

Lesene površine, premazane z WOODEX AQUA BASE PLUS, je treba premazati čim 
prej, vendar ne prej kot 24 ur po obdelavi. 

TEHNIČNI PODATKI 
 

SUHA SNOV cca. 14 % volumsko 

 
HLAPNE ORGANSKE 
SPOJINE (HOS) 

Izdelek ni vključen v direktivo EU o hlapnih organskih spojinah.

 

PORABA Skupna količina, ki jo je treba uporabiti, je 180-220 ml izdelka na m², 

 tj. odmerek 4,5-5,5 m²/l. 

 
Specifična teža cca. 1 g/ml 

 
ČAS SUŠENJA, 
+23°C / 60% RZV 

Prašno suh po 1-2 urah 

Površine, obdelane z WOODEX AQUA BASE PLUS, so po približno 24 urah suhe in 
pripravljene za premazovanje.

 

ČIŠČENJE OPREME Voda in blago milo 

 
BARVE 

PAKIRANJA 

Brezbarven 
 

1 L, 3 L, 10 L 

 
 

 

VARNOSTNA OPOZORILA Glej varnostni list. 
 

PTO 
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NAVODILA ZA UPORABO 
 

Nanos  WOODEX AQUA BASE PLUS se uporablja nerazredčen. Pred uporabo dobro premešajte. 
 

WOODEX AQUA BASE PLUS nanesite na čisto in suho površino s čopičem, valjčkom ali 
brizganjem. Skladiščenje obdelanega lesa mora biti pod nepropustno streho ali na neprepustni 
površini. Če se uporablja na gradbišču, zaščitite tla. Pri uporabi proizvoda na obdelanih površinah 
imejte dobro prezračevanje.  
 
Les, ki je izpostavljen vremenskim vplivom, je treba premazati z ustreznim izdelkom. Pri 
premazovanju je treba upoštevati navodila za uporabo, ki so navedena pri uporabljenem izdelku. 
Pokrivni premaz je treba uporabiti, preden je les izpostavljen padavinam. Pokrivni premaz ne sme 
vsebovati triazolnega fungicida. 
 
Zunanje barve za profesionalno in potrošniško uporabo, ki jih proizvaja podjetje Teknos Oy, ne 
vsebujejo triazola. Vse temeljne barve za zunanjo uporabo in pokrivne premaze, ki jih proizvaja 
podjetje Teknos, se lahko uporabljajo za pokrivanje zaščitnih sredstev za les, ki vsebujejo triazol. 

 
Pogoji za delo 

 
 
 
 
 
 
 

Prva pomoč 
 
 
 
 

 
Varnostni ukrepi 

Obdelovana površina mora biti suha in čista. 

Vlaga lesa mora biti pod 18 % suhe teže lesa. 

 
Med nanašanjem in sušenjem mora biti temperatura zraka, površine in temeljnega premaza nad +5 
°C, relativna vlažnost zraka pa pod 80 %. 
 
Izogibajte se uporabi na neposredni sončni svetlobi. 
Upoštevajte, da se ob vročem ali vetrovnem vremenu suši hitreje kot običajno. 
 
Ob vdihavanju se umaknite na svež zrak. Če ne dihate, če je dihanje neredno ali če pride do zastoja 
dihanja, poskrbite za umetno dihanje ali kisik s strani usposobljenega osebja. Ne povzročati 
bruhanja, razen če tako odredi medicinsko osebje. Nezavestni osebi nikoli ne dajte ničesar v usta. 
Takoj poiščite zdravniško pomoč. Dodatne informacije: glejte oddelek 4 varnostnega lista (ukrepi 
prve pomoči). 

 
 

V primeru stika s kožo in po delu kožo umijte z vodo in milom. Proizvoda ni dovoljeno uporabljati v 
neposredni bližini vodnega okolja (vodotoki, jezera itd.). Izogibajte se vsakršnemu nepotrebnemu 
izpustu v okolje; zlasti se izogibajte izpustu v vodo. Ne uporabljajte v zaprtih prostorih, razen za 
zunanje okenske okvirje in zunanja vrata. Proizvoda ne nanašajte na les in ne postavljajte 
obdelanega lesa na območja, kjer lahko pride v stik s hrano/krmo, živilskimi pripomočki ali 
površinami za predelavo hrane ali kjer bi lahko prišlo do onesnaženja proizvoda ali obdelanega 
lesa. Po nanosu in uporabi proizvoda ter pred jedjo, pitjem ali kajenjem si umijte roke in obraz. 

 
 

Shranjevanje 
 

Dodatne informacije

Shranjevati v tesno zaprti originalni embalaži. Ne sme zamrzniti. 
 

Imetnik dovoljenja: 
Troy Chemical Company BV, Uiverlaan 12E, 3145 XN, Maassluis, Nizozemska.  
+31- 10-5927494 
 
Uporabljajte biocide varno in trajnostno 

 
 

 

 

Podatki v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih testih in praktičnih izkušnjah. Številke so samo za orientacijo in so odvisne od na primer barve in sijaja. Ker nimamo 
nadzora nad pogoji in načinom uporabe, smo odgovorni le za kakovost izdelka in jamčimo, da je skladen z našim nadzorom kakovosti. Ne prevzemamo odgovornosti za 
kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe izdelka v nasprotju z navodili ali predvideno uporabo. Zadnja verzija tehničnega lista, varnostnega lista ali sistema 
je na voljo na www.teknos.com. 


