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DELTA
®
  Imprägniergrund 1.02 

 

Aromamentes oldószert tartalmazó, színtelen impregnáló alapozó kültéri, bevonat nélküli  fa felületekre, megelőző hatással 

a fafelületet károsító gombák, kékülés ellen. 

 

Felhasználási terület 

 

A DELTA
®
 Imprägniergrund 1.02 a kültéri, földkapcsolat nélküli, statikus terhelés alatt nem álló fafelületek kékülés és 

gombásodás elleni védelmére szolgál a DIN 68800 /3. része szerint.  
Fungicid, gombaölő alapozó rétegként használható, kizárólag bevonatrendszerek alapozójaként, minden nem 

mérettartó fa szerkezettől a mérettartó fa szerkezetekig, mint pl. kerítések, zsindelyek, pergolák, zsaluk valamint 

ablakok és kültéri ajtók felületeire. Nem alkalmazható beltérben, méhkaptárok esetében, vagy szaunák bevonására. 
 
 

Kiszerelések: 1,0 / 2,5 / 5,0 / 20,0 liter 
 

 
Színárnyalatok:  színtelen  - 0000 -   

 

Műszaki adatok 
 

Illat:     enyhe illatú, fajta  jellegzetes 

 

Sűrűség (20°C):     kb.0,82 g/ml  

 

Viszkozitás (20°C):     kb. 25 s 3 mm-es kifolyópohárból, a DIN ISO 2431 szerint* 

 

 

Hatóanyag tartalom:     0,45 gr Propiconazol és 1,4 gr IPBC 100 gr késztermékben. 

 

Felhordási hőmérséklet (ajánlott):   > 8 °C (érvényes a környezetre, alapanyagra, alapfelületre) 

 

Lobbanáspont (normál körülmények alatt):  > 55 °C 
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Porszáraz (20 
0
C/ keringetett szellőzésnél):  2 – 4 óra ( nedvszívó képesség szerint) 

 

Száradás 20 °C-on és 60% rel. légnedvességnél: 16-24 óra, a fa alapfelület szívóképessége szerint 

 

 

Kiadósság:   10 -12m
2
 / liter /réteg (az alapfelület tulajdonságai szerint / 

pontos kiadóssági értéket csak az adott felületnél nyerhetünk). 

 

* termékjellemző értékek (nem részletes adat). 

Alapfelület előkészítés: 

A bevonni kívánt kül- és beltéri fafelületnek a kezelés előtt por-és zsírmentesnek, valamint szennyeződésektől 

mentesnek kell lennie. A fa nedvességtartama nem lehet 20% feletti és 8% alatti. Az épületszerkezetekre vonatkozó 

irányelveket, ajánlásokat és rendelkezéseket a kivitelezés vonatkozásában a fafelület nedvességére és minőségére be 

kell tartani.  

Terméktulajdonságok: 

 
A  DELTA

®
 Imprägniergrund 1.02 kiemelkedően jó felületbe szívódó képessége miatt mélyen a mindenkori fa szerkezeti 

elembe tud hatolni és ott magas hatékonysággal lép fel a fafelületet elszínező - és károsító gombák ellen. 

A  DELTA
®
 Imprägniergrund 1.02  gombaölő alapozó, tapadást közvetít a következő rétegek számára és egy 

rendszerben, kizárólag kültéren használható fel minden vízzel higítható ill. oldószertartalmú lakk, zománcfesték, 

lazúrbevonat, vagy fedőfesték használata során. 

Trópusi fafajták esetében fafajták különbözősége szerint, - vonatkozással pl. a fa alkotóelemeire, nedvszívására  

próbafelület készítését javasoljuk és ennek megfelelően a megelőző kiegészítő kémiai, gombaölő kezelés 

szükségességét előzetesen tisztázni kell.  
 
Tárolás: 

Száraz és fagymentes helyen tárolandó. A felbontott dobozokat használat után ismét gondosan vissza kell zárni. Az 

eredeti, lezárt kiszerelések legalább 6 hónapig felhasználhatók. A terméket közvetlenül csatornába önteni nem 

szabad.  

Felhordási adatok: 

A DELTA
®
 Imprägniergrund 1.02-őt ecsetteléssel, merítési,vagy öntési eljárással is fel lehet hordani. További 

felhordási módszerek az előbb említetteken kívül nem engedélyezett. 
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Bütüknél, homlokvégződéseknél a megnövelt szívóképesség miatt pl. vízorrok esetében alaposan, vastagon, az aljzat 

telítettségéig kell impregnálni a felületet. Az így képződő felesleges anyagmennyiséget hagyni kell lecsorogni a 

felületről, egyenletesen el kell teríteni a felületen, illetőleg el kell távolítani a felületről. A DELTA
®
 Imprägniergrund 

1.02-vel történő alapozás után a felület semmi esetre se maradjon fényes, az anyag ne legyen látható a felületen ( ne 

képezzen filmet). 

 

A munkaeszközökbe száradt anyagmaradékok eltávolítását  pl. universal hígtóval, lakkbenzinnel, vagy aromamentes 

hígítóval kell véghez vinni. Kérjük a tisztítási munkáknál vegyék figyelembe, hogy részben a hígítószer oldóerejétől 

függ a beszáradt anyag tisztításának hatékonysága. 

A  termék hígítását csak a CD-Color GmbH & Co KG-val egyeztetve hajtsa végre, ezzel elkerülhető a termék hatóanyag 

tartalmának és  hatékonyságának csökkenése. 

Speciális öntési, vagy merítési eljárásnál az anyagtároló edényeket munkaszüneti-, vagy pihenőidőben mindig 

lefedve, lezárva kell tartani, hogy az anyag elpárolgásából adódó anyagveszteségeket minimalizáljuk. 

 

A DELTA
®
 Imprägniergrund 1.02-őt minden a kereskedelemben ismert vizes hígítású zománccal, lakkal, lazúrral, 

fedőfestékkel, a megfelelő száradási idő után át lehet festeni. A DELTA
®
 Imprägniergrund 1.02-vel lekezelt felületek 

átcsiszolása a normák, szabályok szerint nem szükségszerű, 

Előzetesen, a DELTA
®
 Imprägniergrund 1.02  alkalmazásával egyenletes nedvszívású felületet képezhető, így a 

felület foltosodása elkerülhető. Ugyanakkor a következő pigmentált vékony-, vagy impregnáló lazúrrétegek 

színintenzitása kisebb lesz, mint a kezeletlen fafelületeknek esetében. 

Felhasználási adatok: 
 
A kiadósság erősen függ az anyagfelvitel módjától, a kezelendő felület nedvszívásától, a fa nedvességtartalmától és 

annak fajtájától. Figyelmen kívül hagyva a felhordási fajtát illető anyagveszteséget, a kiadósság 80-100 ml/m²/réteg 

közötti érték, mely megfelel 10-12 m²/l/rétegnek. 

 

Száradás: 

 

A kezelt felület a gyakorlatnak megfelelő alkalmazást figyelembe véve, normál körülmények között (20 °C, keringtetett 

szellőzés) 2 – 4 óra alatt porszáraz. 

További oldószeres bevonatok felhordása esetén 4-8 óra száradási időt be kell tartani. 

Vizes rendszerekkel, bevonatokkal történő átfestés esetén, kb. 5 napos száradási időt kell figyelembe venni, normál  

kültéri klíma esetén. 

 

Kérjük figyelembe venni, hogy kedvezőtlen körülmények mint pl. a környezeti légtér és/vagy a bevonni kívánt fafelület 
magas páratartalma, alacsony hőmérséklete, elégtelen szellőzés a lazúr elhúzódó száradását okozhatja. A száradási idő 
ennek megfelelően jelentősen megnőhet. 

 

Biztonsági adatok: 
 
Veszélyes anyagra vonatkozó jelzés: Xn (egészségre ártalmas) 
 
WGK:     2 a vizekre veszélyes (a VwVwS szerint) 
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Termék kód:    HSM – LV20 
 
 

A termék Biztonságtechnikai adatlapját figyelembe kell venni! 
 

 

Általános óvintézkedések/utalások 
 

Favédő festékanyag - DELTA
®
 Imprägniergrund 1.02 - biozid hatóanyagokkal, mely védi a a fafelületet a 

károsodásoktól. Ennek értelmében, csak a Műszaki Adatlapban közölt adatok szerint és az engedélyezett felhasználási 
körben szabad használni. Az ettől eltérő visszaélések egészségügyi- és környezeti károkat okozhatnak. 

Élővizek környezetében munkavégzés a termékkel nem engedélyezett. A festék közvetlenül élővízbe soha nem kerülhet. 

 

Felhordási korlátozások 
 
Olyan fa felületekre, amelyek rendeltetéséből adódóan élelmiszerrel, vagy állati takarmánnyal közvetlenül érintkeznek 

favédő festékanyaggal - DELTA
®
 Imprägniergrund 1.02  - bevonni tilos. 

Különleges tudnivalók 

 

A DELTA
®
  Imprägniergrund 1.02 nem szabad további bevonat nélkül közvetlen időjárási terhelésnek ki tenni. 

 

Amennyiben a DELTA
®
 Imprägniergrund 1.02 -vel lekezelt fafelület további kezelése közvetlenül a felhordás után nem 

lehetséges, annak megfelelő intézkedéseket kell tenni, pl. műanyag fóliával le kell fedni a felületet pl. DELTA
®
  Plan 

1000 fóliával ( Dörken cég - Herdecke gyártmánya), ezzel megfelelő védettséget kell biztosítani a túlzott 

nedvességterhelés (eső, hó) ellen.  

 

Ezt követően a lehető leggyorsabban meg kell oldani a felület további festékrétegekkel történő lezárását, az aktuális 

műszaki-és szakintézkedéseknek megfelelően. 

 

A fafelület karbantartása: 

 

A kezelt fafelületeket szabályos időközönként ellenőrizni és karbantartani kell, ezzel a kezelt fafelület és a festékfilm 

réteg károsodása elkerülhető. Javasoljuk, hogy a kezelt fafelületeket állandó időközönként ellenőrizzék és amennyiben 

úgy ítélik meg, hogy a bevonaton, vagy az épületszerkezeten hiányosságok problémák jelentkeznek, azt azonnal 

szakszerűen szüntessék meg. 

 

További szakmai utalások - szakmai irodalom: 

Beuth Verlag GmbH, Berlin 

Internet:www.beuth.de 

 

DIN 68800  Favédelem a magasépítésben(1-3+5. rész) 

DIN EN 927 Kültéri faszerkezetek bevonó anyagai és bevonaztrendszere (1.rész) 
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Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin 

Német Építéstechnikai Intézet - Berlin 

Internet: www.dint.de 

 

DIBt előírásai  Favédő anyagok listája ( 3.füzet, A sor) 

 

 

Bundesausschuss für Farbe und Sachwertschutz e.V., Frankfurt / Main  

(Festék és Értéktárgyvédelem Szövetségi Bizottsága) 

Internet:www.farbe-bfs.de 

 

BFS adatlap 18. sz. Kültéri bevonatok fára és fa szerkezetekre (1. rész) 

 

Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim (Ablaktecnikai Intézet- Rosenheim) 

Internet : www.ift-rosenheim.de  

 
 
Megjegyzés: 

 

A szakirodalom, vagy információk a szakirodalomhoz kizárólag a közölt címekre vonatkozik. A kiemelt mintának nincs 

jogosultsága a teljességre és egy része az információs lehetőségeknek a fára alkalmazott bevonatok és 

festékanyagok témájában is.  

A közölt honlapokra tartozó internetes utalásoknak nincs jogosultsága a létező linkek aktualitására. 

 
Általános tudnivalók 
 
Fentiekben közölt adatok a legújabb termékfejlesztési- és alkalmazástechnikai adatok szerint lettek megadva, 
tartalmazzák a vonatkozó utalásokat. Leírást ad Önöknek a termékről, valamint információkat a termék használatáról 
és felhordhatóságáról. 

 
Tekintettel a sokrétűségre, különféle eltérésekre, a mindenkori munkakörülményekre és felhasznált anyagokra 
vonatkozóan termékleírásunkat nem tudjuk minden egyedi esetre érvényesíteni. 

 
A kezelt felület élettartamának meghosszabításához megfelelő időben esedékes utógondozó- felújító munkálatok 
szükségesek. 
 
Amennyiben az általunk nem meghatározott tulajdonságok és alkalmazhatóságok kérdése merül fel úgy a termék egy 
meghatározott célnak megfelelő felhasználhatóságát írásban biztosítjuk, alkalmazástechnikai tanácsadó szolgálatunk 
legjobb ismeretei szerint amilyen gyorsan csak lehet, minden esetben kötelezettség nélkül. 
 
Az előző, vonatkozó kiadások érvényességüket vesztik. 
 
Alkalmazástechnikai ajánlásaink, melyeket az eladóknak / felhasználóknak a mindenkori technika legújabb álláspontja 
szerint a legjobb tudásunk alapján nyújtunk, kötelezettség nélküliek. 
A termék adásvételi szerződéséből nincs megalapozott szerződéses jogviszony és nincs mellékkötelezettség vállalás. 
Ezen kívül ez nem menti fel az eladókat / felhasználókat arról, hogy termékeinket saját képességük alapján a 
megfelelő rendeltetés szerint saját hatáskörükben ellenőrizék. 

http://www.dint.de/
http://www.ift-rosenheim.de/
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Egyebek vonatkozásában, Általános Szerződési feltételeink érvényesek. 
 
Jelen adatlap megjelenésével a korábbi összes érintett adatlap változatok adatai, érvényességüket vesztik. 
 
Műszaki felvilágosítás és információk esetén kérjük forduljanak a +492330/926285 (hotline) telefonszámon (német 
nyelvű) alkalmazástechnikai részlegünkhöz ill. magyarországi kereskedelmi képviseletünkhöz Szakács Tibor Tel.: 
06 30 261 2107. 
 
 
További információkat a www.cd-color.de honlapunkról lehet lehívni. 
 
 
        D - 102 DELTA

®
 Imprägniergrund 1.02 250711 FL 

 
 
 
 
 
 
 
 
    CD-Color   Tel. (+49) 02330/926-0 
    GmbH & Co. KG  Fax (+49) 02330/926-580 
    D-58313 Herdecke  www.cd-color.de 
    Wetterstarsse 58  info@cd-color.de 
     

A DÖRKEN csoport tagja  
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