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Použitie: IMPRANAL PROFI  je určený na priemyselnú výrobu všetkých drevených povrchov do exteriérov a interiérov, ako je 
obloženie balkónov a fasád, na pergoly, záhradný nábytok, okná, dvere a pod. Nie je samostatne vhodný na nátery 
pochôdznych plôch (na pochôdzne plochy v interiéroch odporúčame polyuretánový lak INDULAK). Chráni drevo pred 
poveternostnými vplyvmi a starnutím. Je takisto určený pre interiéry s vysokými nárokmi na hygienu, ako sú jedálne, školy, 
nemocnice a pod. Na pochôdzne plochy a na vrchné časti stolov a lavíc odporúčame polyuretánový lak INDULAK.  
Náter môže prís ť do náhodného kontaktu s potravinami, nie je však n a tento ú čel určený.  
Upozornenie: Nehodí sa na úpravu dreva napadnutého plesňami a hubami. Takéto drevo je nutné najprv ošetri ť 
niektorým z typov biocídnych prípravkov, napr. IMPRA NAL BIO SCH 19.  
Ochranné ú činky:  Lazúra je na svetle stála, ľahko sa pretiera, s dobrou priľnavosťou na podklad, pružná a bez zápachu. 
Chráni pred UV žiarením (mimo bezfarebného typu bez UV absorbéra – pozri etiketu), striekajúcou vodou, znečistením, a tým aj 
pred poveternostnými vplyvmi. 
Zloženie: Zmes na svetle stálych transparentných pigmentov v čistej akrylátovej disperzii s prídavkom aditív. 
Odtieň: Bezfarebný, vyrába sa v odtieňoch podľa firemnej vzorkovnice. 
Vzhľad náteru: Zamatový lesk.  
Zápach: Príjemný vlastný pach výrobku, po zaschnutí zmizne. 
Parametre: objemová hmotnosť  1.040 kg/m3 
       obsah neprchavých zložiek min 25 %  
       pH    8,5 

      priľnavosť na podklad  2,2 MPa 
Príprava podkladu:  Podklad musí byť čistý, zbrúsený a suchý. 
Aplikácia: Vlhkosť natieraného dreva by nemala prekročiť 10 %. Pre prvý náter nariedime 10 % vody a po zaschnutí 
prebrúsime jemným šmirgľovým plátnom, aby sme odstránili drobné ihličky dreva a tým získali dokonalejší povrch. Potom 
aplikujeme druhý náter v nezriedenej forme. Aplika čné rozmedzie teplôt pre nanášanie je 5-25 °C. Odpor účame aplikova ť 
pri teplote 18-22 °C. 
Pri aplikácii chráni ť natierané plochy pred slne čným svitom a do preschnutia pred daž ďom!  
Riedenie: Dodáva sa v aplikačnej konzistencii, pre prvú vrstvu riediť max. 10 % vody. 
Spôsob nanášania:  Máčaním, valčekom, štetcom, striekaním. 
Spotreba: 0,1-0,125 l/m2 pri dvoch náteroch. 
Údržba: Pomôcky po skončení práce umyť vodou. 
Hygiena a bezpe čnos ť práce:  Výrobok nie je chemicky nebezpečným prípravkom. Môže však mať dráždivé účinky 
predovšetkým na oči, menej na pokožku. Nemožno vylúčiť vznik alergie. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou 
prestávkou a po práci umyť ruky vodou a ošetriť reparačným krémom. Uchovávať mimo dosahu detí. Zamedzte styku s očami. 
Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice. 
 

 

Prvá pomoc: Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa vodou a 
vypiť asi 0,5 l vody, nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku 
pomoc. Pri zasiahnutí očí vymývať otvorené oči 10-15 minút 
vodou, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí kože vyzliecť 
kontaminovaný odev a kožu umyť vodou a mydlom. 
Požiarno-technická charakteristika: Výrobok nie je horľavá 
kvapalina. 
Životnos ť: Životnosť systému 10-15 rokov podľa miery 
znečistenia ovzdušia. 
Skladovanie: Skladovať možno v pôvodných neotvorených 
obaloch 1-12 mesiacov od dátumu výroby pri teplote 5-30 °C, 
počas 13-24 mesiacov od dátumu výroby pri teplotách 5-10 °C. 
Maximálna skladovateľnosť 24 mesiacov. VÝROBOK NESMIE 
ZMRZNÚŤ. 
Preprava:  Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C.  
Balenie: 5 a 10 litrov. 
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IMPRANAL PROFI  SCH 22  
hrubovrstvý lazúrovací lak na drevo 

 

STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ, a.s.  
U Ploché dráhy 294 

274 01  Slaný 
Česká republika  

05 
STN P ENV 927-2 

Používa sa na ochranné nátery rozmerovo stálych alebo polostálych 
drevených konštrukčných častí stavieb v exteriéri a interiéri. 

Priľnavosť stupeň 0 až 2 
Priepustnosť vody max. 175 g/m2 


