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BORI Aqua impregnácia s biocidimi 
 
OBLASŤ POUŽITIA 
Na impregnáciu dreva v exteriéroch (strechy, zábradlia, prístrešky) a vlhkých miestach (kúpeľne, kuchyne, 
pivnice). 
 
VLASTNOSTI 
•       ochrana dreva pred modraním, plesňou, drevokaznými hubami a hmyzom 
•       dobrá penetrácia 
•       na báze vody 
•       mierne žltkastý odtieň 
•       jednoduché nanášanie 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
ZLOŽENIE akrylové spojivo, prísady, fungicíd a insekticíd 
FAREBNÉ ODTIENE mierne žltkastý 
TÓNOVANIE  
LESK  
HUSTOTA 1,0 g / ml 
RIEDENIE voda 
EU VOC kategória a limity Hraničná hodnota prchavých organických zlúčením kategória A(h): 30 g/l 

(2010). 
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín vo výrobku: 20 g/l. 

BALENIA 0,75 l; 5 l 
TRVANLIVOSŤ originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od 

+5°C do +35°C, suchá miestnosť) je použiteľný do dátumu, ktorý je uvedený na 
obale. NESMIE ZAMRZNÚŤ! 

 
NÁVOD NA POUŽITIE 
SPÔSOBY NANÁŠANIA riedenie viskozita dýza tlak 
štetec     
Namáčanie     
PRACOVNÉ PODMIENKY teplota farby, vzduchu a objektu minimálne +8°C 
SUŠENIE (T = +20°C, rel. vlhkosť 65%) Suchý na prach cca. 30 min, suchý na dotyk 1 hodina, nasledujúca  vrstva po 2 

- 6 hodinách 
Pri nižších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predĺži. 

VÝDATNOSŤ Teoreticky: odporúčaná spotreba pre efektívnu ochranu je 8 - 9 m2 s 1 l 
Praktické použitie je závislé od opracovania, druhu dreva a spôsobu nanášania. 

ČISTENIE NÁRADIA ihneď po použití vodou, zaschnutú farbu NITRO riedidlom 
 
 

PRIPRAVA PODKLADU 
Odporúčaná vlhkosť dreva je 15% pre mäkké drevo a 12% pre tvrdé drevo, nesmie však prekročiť 20%. 
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NÁTEROVÉ SYSTÉMY 
 
PODKLAD PRÍPRAVA 

PODKLADU 
IMPREGNÁCIA FINÁLNY NÁTER 

NOVÉ 
DREVO 

exteriér – 
lazúrny náter 

 
 
brúsenie, 
odstránenie 
nečistôt 

1x BORI Aqua 
impregnácia s biocídmi 

/  
2x BORI lazúra 

exteriér – 
krycí náter 

1x BORI Aqua 
impregnácia s biocídmi 

2x TESSAROL akryl 
základná farba na drevo 

 2x TESSAROL akryl email 

STARÉ 
NÁTERY 

exteriér – 
lazúrny náter 

 
 
čistenie, 
brúsenie a 
odstránenie 
poškodených 
náterov 

u veľmi poškodených 
náterov 
1x BORI Aqua 
impregnácia s biocídmi 

/  
 
1 - 2x BORI lazúra 

exteriér – 
krycí náter 

u veľmi poškodených 
náterov 
1x BORI Aqua 
impregnácia s biocídmi 

1 - 2x TESSAROL akryl 
základná farba na drevo 

 
 1 - 2x TESSAROL akryl email 

 

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA  
•       Pri pracovnej teplote nižšej ako +8 °C sa nevytvára náterový film. 
•       Pred použitím je potrebné farbu dôkladne zamiešať. 
•      Pri farbení obloženia odporúčame impregnáciu dreva z oboch strán, čím sa dosiahne lepšia priestorová 
stabilita. 
•       Mierne žltkastý odtieň umožňuje ďalšie spracovanie v svetlých alebo tmavých odtieňoch. 

 


