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 WOODEX AQUA BASE PLUS  
Impregnat gruntujący do drewna 

 
 
TYP PRODUKTU 
 

Środek do konserwacji drewna dopuszczony do stosowania na podstawie przepisów 
zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w 
sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Grupa PT 8).  
Pozwolenie  nr PL/2012/0017/A/MR/FF. 
 

WOODEX AQUA BASE PLUS to gotowy impregnat gruntujący na bazie wody, do 
gruntowania powierzchni drewnianych przed obróbką powierzchniową. 
  

WOODEX AQUA BASE PLUS jest przeznaczony do użytku powszechnego i profesjonalnego, 
do ochrony przed zgnilizną i sinizną drewna z klas zastosowań 2 i 3 (EN 335).  
 

WOODEX AQUA BASE PLUS stosuje się do ochrony drewna które nie ma styczności z glebą 
ani ciągłej ekspozycji na warunki pogodowe czy też chronionego przed warunkami 
atmosferycznymi, ale ulegającemu ciągłemu zawilgoceniu. Nie jest odpowiedni do 
drewnianych konstrukcji które mają bezpośredni kontakt z gruntem albo mają stałą styczność 
z wodą słodką lub słoną.  
 

ZAKRES ZASTOSOWANIA 
 

Okna, drzwi zewnętrzne, panele elewacyjne, konstrukcje z desek i drewna budowlanego, 
ogrodzenia, okapy dachowe, wiaty garażowe i tym podobne powierzchnie drewniane na 
zewnątrz.  
 
Powierzchnie drewniane zagruntowane preparatem WOODEX AQUA BASE PLUS trzeba 
jak najszybciej , ale nie wcześniej niż po 24h  pokryć powłoką nawierzchniową 

   

 
 
DANE TECHNICZNE  
 
Składniki stałe ok. 14 % obj.   
  
 
Lotne związki organiczne 
(VOC) 

Produktu nie uwzględnia dyrektywa UE dotycząca VOC. 
 

 
Zużycie: Ilość nakładanego produktu powinna wynosić 180-220 ml na m², co odpowiada wydajności 

rzędu 4,5-5,5 m²/l. 
  

  

Gęstość ok. 1 g/ml 
  

 

 
Czas schnięcia w temp. +23°C 
i RH 50% 

Pyłosuchość po 1 - 2 godzinach 
Powierzchnie powleczone impregnatem WOODEX AQUA BASE PLUS są suche do obsługi 
i gotowe do nałożenia warstwy nawierzchniowej po 24 godzinach. 

 
 
Środek do czyszczenia 
zabrudzeń 

Woda i łagodne mydło 
 
 

Kolory Bezbarwny 
 

 
 
OZNAKOWANIE 
BEZPIECZEŃSTWA 

Patrz karta charakterystyki   
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SPOSÓB STOSOWANIA: 
 

 

Nakładanie WOODEX AQUA BASE PLUS stosuje się w postaci nierozcieńczonej. Dokładnie wymieszać 
przed użyciem.  
 
WOODEX AQUA BASE PLUS nakłada się na czystą i suchą powierzchnię miękkim pędzlem, 
wałkiem lub pistoletem natryskowym. Zaimpregnowane drewno musi leżeć albo pod 
przykryciem, z dostępnym na miejscu systemem naprawczym, albo na podłożu 
nieprzepuszczalnym. W przypadku impregnowania drewna na placu budowy należy chronić 
grunt. Preparat stosować w dobrze wentylowanej przestrzeni, w takiej również należy 
trzymać świeżo zaimpregnowane drewno.  
 
Na drewno wystawione na działanie warunków atmosferycznych należy nałożyć odpowiednią 
warstwę nawierzchniową. Należy przy tym przestrzegać instrukcji stosowania dla wybranego 
produktu. Drewno należy pokryć warstwą nawierzchniową jeszcze przed wystawieniem go na 
opady deszczu. Powłoka wierzchnia nie może zawierać środka grzybobójczego mającego w 
swym składzie triazol. 
 
 

Warunki nakładania Powierzchnia drewna musi być sucha. 
Wilgotność drewna musi być poniżej 18% suchej masy. 
  
Temperatura powietrza, powierzchni i impregnatu  podczas nakładania i schnięcia produktu 
musi być powyżej +5°C, a wilgotność względna powietrza - poniżej 80%. 
 

Pierwsza pomoc W przypadku dostania się do dróg oddechowych wyjść na świeże powietrze. Jeśli osoba 
poszkodowana nie oddycha lub oddech jest nieregularny zastosować sztuczne oddychanie 
przez przeszkolony personel  lub zapewnić tlen Nie wywoływać wymiotów, chyba , że jest to 
wskazane przez personel medyczny. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie 
nieprzytomnej.. Natychmiast uzyskać pomoc medyczną.  
Informacje dodatkowe – patrz sekcja 4 karty charakterystyki „Środki pierwszej pomocy” 
 

Środki ostrożności W przypadku kontaktu ze skórą i po pracy umyć skórę wodą z mydłem. Produkt nie jest 
przeznaczony do stosowania w bezpośrednim sąsiedztwie środowiska wodnego (cieki 
wodne, jeziora itp.). Należy unikać wszelkiego niepotrzebnego uwolnienia do środowiska; w 
szczególności uwalniania do wody. Nie używać wewnątrz pomieszczeń, z wyjątkiem 
zewnętrznych ram okiennych i drzwi zewnętrznych. Nie nakładać produktu na 
drewno lub miejsca poddane obróbce w obszarach, w których żywność / pasze, przybory 
kuchenne lub powierzchnie przetwórstwa żywności mogą wchodzić w kontakt z produktem 
lub impregnowanym drewnem lub być przez nie skażone. Myć ręce i twarz po nałożeniu i 
użyciu produktu oraz przed jedzeniem, piciem lub paleniem. 
 

Przechowywanie W szczelnie zamkniętym, oryginalnym pojemniku. Nie może zamarzać. 
 
Informacja dodatkowa 

 
Posiadacz pozwolenia 
Troy Chemical Company BV, Uiverlaan 12E, 3145 XN, Maassluis, The Netherlands. tel. +31- 
10-5927494 
 
Używaj biocydów w sposób bezpieczny i zrównoważony 

 
Informacje zawarte w niniejszej karcie wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny, właściwe zależą 
na przykład od koloru i stopnia połysku. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki użytkowania i nakładania preparatu, odpowiadamy jedynie za jakość produktu i 
gwarantujemy, że przechodzi ona naszą kontrolę jakości. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty czy szkody wynikłe z niewłaściwego i niezgodnego z 
przeznaczeniem zastosowania produktu. Najnowsze wersje naszych kart charakterystyki produktu, kart charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz kart 
technicznych znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. 

 

 




