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Декоративна глибоко-матова лазур
на водній основі для захисту деревини зовні приміщень

impra®lan grund G400 – це професійна лазур на водній основі, при-
значена для фарбування та захисту деревини зовні приміщень. Гли-
боко проникна ґрунтівка і фінішне покриття в одному продукті. Ство-
рює на поверхні деревини натуральне глибоко-матове покриття.                                                        
impra®lan grund G400 створює паропроникна покриття, яке захищає де-
ревину від впливу вологи і сонячних променів. Завдяки вмісту активних 
речовин захищає деревину від грибків синяви, гнилі, цвілі і дереворуй-
нівних комах. Сертифікований органом будівельного нагляду № N-72077

Захищає від грибків синяви, гнилі і цвілі
Захищає від дереворуйнівних комах
Захищає деревину від вологи
Захищає деревину від УФ-випромінювання
Створює паропроникна покриття
Не вимагає шліфування при оновленні
Не відшаровується
Не лущиться

Активні компоненти, що входять до складу impra®lan grund G400, захи-
щають деревину від грибків синяви, дереворазрущающего грибка, цвілі 
і від дереворуйнівних комах, згідно DIN 66800-3
Клас стійкості 3 (B, P, Iv)
Активні компоненти:
0,75% (0,75 г / 100 г) IPBC
0,24% (0,24 г / 100 г) пропіконазол
0,5% (0,5 г / 100 г) Полімерний бетаїн

   ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

   ВЛАСТИВОСТІ

   АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ

   СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ
Елементи з деревини, що експлуатуються зовні приміщень, з нестабіль-
ними і напівстабільності лінійними розмірами. Наприклад, дерев’яні фа-
сади, зруби, дерев’яна обшивка, паркани, подшива даху, альтанки, від-
повідні 2 і 3 класу застосування без контакту з землею.

grund G400
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   ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

   РОЗХІД

   ЧАС ВИСИХАННЯ

Лазур необхідно ретельно перемішати перед застосуванням. Перемішу-
вання необхідно повторювати перед кожним відливом матеріалу або кожні 
0,5 - 2 години в залежності від кольору матеріалу і тривалості фарбування.
Не потребує розведення і повністю готова до застосування.
Температура застосування від + 5 °C до + 30 °C (температура деревини, 
матеріалу і навколишнього середовища). Ми не рекомендуємо використо-
вувати матеріал під прямими сонячними променями.
Нові дерев’яні конструкції, такі як вагонка, подшива дахів, паркани і т.п. ми 
рекомендуємо фарбувати з усіх боків і додатково захищати торцеві зрізи 
матеріалом impra®lan hirnholzverseigelung. Це дозволить уникнути зміни 
лінійних розмірів елементів, а так само зменшити вимивання водорозчин-
них компонентів.
Залишки штукатурки і металевий пил (від шліфування металу або від ви-
користання неякісних шліфувальних матеріалів) можуть привести до утво-
рення плям або почорніння поверхні.

Матеріал наноситься пензлем з м’якою плоскою щетиною в напрямку 
волокон деревини. Так само матеріал можливо нанести методом зану-
рення.
Розпорошувати матеріал можливо тільки в закритих установках!
Витрата на один шар складає 0,08 - 0,12 л. / М2.
Зазначена витрата є орієнтовною і може змінюватися в залежності від 
вологості і щільності підстави, ступеня шліфування і породи деревини. 
Точну витрату можна визначити дослідним шляхом, зробивши пробне 
нанесення.

Покриття повністю сухе через 4 години. Наступний шар можна наносити 
через 6-8 годин. Дані дійсні в нормальних кліматичних умовах відповідно 
до норми 23/50 DIN 50014 для одного шару фарбування (при температурі 
+23 °С і відносній вологості повітря 50%).

Зазначений час сушіння є орієнтовним і може змінюватися в залежності 
від підстави, товщини шару, температури, і відносній вологості повітря. 
Низька температура, висока вологість повітря, погане провітрювання і 
наявність компонентів в деревині можуть значно збільшити час сушіння.

Щоб уникнути затримки по часу висихання, тверді породи деревини по-
винні перебувати на повітрі протягом декількох тижнів до нанесення по-
криття.

   ОЧИСТКА ІНСТРУМЕНТУ

   ВИДИ ПОВЕРХОНЬ

За допомогою води і мила.

Деревина листяних і хвойних порід, придатні для використання зовні 
приміщень

grund G400
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   ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

   СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Для збільшення терміну служби покриття зовні приміщень ми рекомен-
дуємо проводити поетапне шліфування поверхні. Остання фракція зерна 
шліфувального матеріалу не більше 80. Обов’язково переконайтеся, що 
шліфувальний матеріал зроблений не з оксиду заліза!
Шліфування виробляти вздовж напрямку волокон.
Після шліфування необхідно ретельно видалити пил і смолу.

Грунтування
1 шар - impra®lan grund i100 безбарвний грунт-антисептик
(Рекомендується для нагружнних поверхонь, які вимагають захисту від грибків синяви, 
гнилі і дереворуйнівних комах, відповідно до норми DIN EN 68800-3)
сушка - приблизно 6 год
Проміжне покриття
1 шар - impra®lan grund G400, сушка - приблизно 6 год
Фінішне покриття
1 шар - impra®lan grund G400, сушка - приблизно 6 год
рекомендуємо додатково захищати торцеві зрізи матеріалом impra®lan 
hirnholzverseigelung

grund G400

   СТАН ПОВЕРХНІ
Поверхня повинна бути чистою, сухою, міцною, без слідів жиру, воску, 
силікону, смоли та інших забруднень. Так само деревина повинна бути 
очищена від деревного пилу і частинок металу.
Деревина повинна бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини листяних порід: 12% ± 2%
Вологість деревини хвойних порід: 15% ± 2%
Просимо Вас дотримуватись вимог інструкції BFS-Merkblatt № 18 «По-
криття для деревини та деревних матеріалів поза приміщеннями» 
(«Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich»).

   УПАКОВКА

   ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
1 л., 2,5 л., 5 л., 10 л., 20 л.

У тропічних породах деревини та деревини багатої дубільними речовинами 
може бути різний час висихання, зміни окрасу та різні рівні адгезії. Таким чи-
ном ми рекомендуємо наносити пробний шар. Визначені зміни можуть про-
являтися з часом. Кінцевий колір залежить від породи і кольорів деревини, 
її властивості, кількість нанесеного матеріалу, а також підготовка деревини 
до покраски. Для остаточного вибору кольорів і перед початком фарбуван-
ня рекомендується зробити пробний окрас на оригінальній дерев’яній по-
верхні. Для отримання однакового відтінку слід використовувати на одній 
і тій же поверхні матеріал однієї партії з рівними умовами нанесення. Для 
забезпечення стійкості покриття до УФ-випромінювання, рекомендуємо за-
стосовувати кольорові матеріали. Найкращою стійкістю до атмосферних 
впливів володіють середні тони, наприклад, Тик, Червоне дерево, Італійсь-
ка сосна. Світлі кольори, наприклад, Опалово-білий, Кремово-білий, мають 
меншу стійкість до атмосферних впливів, особливо до УФ-випромінювання, 
і вимагають більш уважного і частого оновлення.
Для збільшення експлуатаційних характеристик покриття рекомендуємо до-
датково наносити impra®lan grund i100.
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   ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ
impra®lan hirnholzverseigelung;
impra®lan grund i100;
profilan® holzentgrauer;
profilan® fina-Hybrid;
profilan® selva;
profilan® top;
profilan® opac;
profilan® opac Metalic;
profiacryl®

   ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ / УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в прохолодному місці, захищеному від впливу вологи, моро-
зу, прямих сонячних променів і високої температури, перевищувати + 30 
°С. Тару після використання добре закривати. Зберігати в оригінальній 
упаковці так, щоб вона була доступна тільки компетентним особам. Тер-
мін зберігання в прохолодних умовах вказано на етикетці на тарі. Чи не 
транспортувати під час заморозків.

   ТЕХНІЧНІ ДАННІ
Зміст ЛОС
Максимальне значення за нормами ЄС 30 г/л.
impra®lan grund G400 містить приблизно 25 - 35 г/л (Cat 1 г / Wb)

   КОД ПРОДУКТУ ДЛЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ДЕРЕВИНИ
Код GISBAU: HSM-LV 10

   ВКАЗІВКИ ПО БЕЗПЕЦІ
При використанні необхідно дотримуватися чинних положень з охорони 
праці та захисту навколишнього середовища.
Забезпечити гарне провітрювання робочих приміщень. Не допускати по-
падання на шкіру і в очі. При роботі з лазурю захищати очі і шкіру. Під час 
роботи використовувати захисні рукавички і окуляри, захист для особи. 
impra®lan grund G400 не можна наливати в ємності, призначені для їжі, 
напоїв та інших продуктів харчування. Зберігати в місцях, недоступних 
для дітей і подалі від продуктів харчування, напоїв, кормів. 

Під час роботи забороняється приймати їжу, напої і палити. Паспорт 
безпеки може бути надано професійним користувачам.
impra®lan grund G400 містить біоцидниє активні інгредієнти які захища-
ють деревину від синяви, гнилі, цвілі і дереворуйнівних комах. Не вико-
ристовуйте impra®lan grund G400 всередині приміщенні і в приміщеннях, 
де виробляються, зберігаються або продаються продукти харчування 
або корму. Не можна використовувати для обробки бджолиних вуликів, 
лазень, а також для обробки деревини, що має тривалий контакт з грун-
том і / або з водою. Чи не призначена для обробки деревини, що контак-
тує з землею і зануреної в водойми.
Не допускати попадання лазурі impra®lan grund G400 в грунт, воду і ка-
налізацію.
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grund G400

   ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА
При вдиханні:
Забезпечити доступ свіжого повітря і спокій. Не допускати переохолод-
ження потерпілого. У разі утрудненого дихання або його зупинки - зро-
бити штучне дихання. У разі непритомності покласти потерпілого на бік. 
Транспортування потерпілого виробляти в стабільному положенні на 
боці.

При попаданні на шкіру:
Промити великою кількістю води з милом.
При тривалому подразненні на шкірі звернутися до лікаря.

При попаданні в очі:
промити очі з відкритими повіками проточною водою протягом декількох 
хвилин. Якщо симптоми повторюються, звернутися до лікаря.

При ковтанні:
НЕ ВИКЛИКАТИ БЛЮВОТУ, НЕГАЙНО ВИКЛИКАТИ ЛІКАРЯ.
ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОСТРАЖДАЛОМУ ПОВНИЙ СПОКІЙ

Даний технічний складено на основі сучасних лабораторних даних і практичного застосування, і є 
орієнтовним. Внаслідок відмінності умов нанесення і роботи, різноманітності застосовуваних ма-
теріалів і об’єктів ми рекомендуємо звернутися до нас за додатковою інформацією.

   ВКАЗІВКИ ПО БЕЗПЕЦІ
Клас небезпеки забруднення води 2 (самоекспертіза відповідно до Ад-
міністративного розпорядженням про водоопасних матеріалах, дода-
ток 4). Тільки очищену від залишків матеріалу тару можна віддавати для 
утилізації. Рідкі матеріали здавати в приймальний пункт для старих лаків.
Код утилізації відходів відповідно до Розпорядження про перелік від-
ходів - № 03 02 01.
Прохання дотримуватися вимог паспорта безпеки!

Актуальну версію можна скачати на веб-сайті www.impra.ua


