
TECHNICKÝ LIST KOOPMANS IMPRA 

 

IMPRA – lazura na ochranu dřeva  

Barevný impregnující přípravek na ochranu dřeva především, ale ne jen v exteriéru. Určený k 

impregnaci nehoblovaného i povrchově upraveného dřeva, také tlakově impregnované zahradní 

galanterie, plotů, pergol, apod. 

 

Charakteristika:  

″ Impregnuje a současně je barevnou povrchovou úpravou dřeva  

″ Chrání dřevo před povětrnostními vlivy a působením vody  

″ Barvy matného odstínu zachovávající kresbu dřeva 

 

Příklady použití: �  

Především tlakově impregnovaná zahradní galanterie �  

Nehoblované dřevěné konstrukce vystavené venkovní povětrnosti � 

 Dřevo v exteriéru – podlahy teras, ploty, palisády, pergoly, okenice, podbití střech, venkovní obklady, 

atd. 

Technická data:  

 Báze: Alkydové pryskyřice a lněný olej  

 Barva: 18 odstínů – viz vzorník  

 Hustota při 20 °C: Cca 0,92 kg/litr  

 Teplota aplikace: +5 °C  

 Doba schnutí: 24 hodin 

 Lesk: Matný  

 Obsah pevných částic: 22 % objemových 

 Vydatnost: 12 – 15 m2/l, velmi závisí na předmětu, podkladu a způsobu aplikace  

 Ředidlo: Neředí se  

 Čištění: Lakový benzín 

 Skladovatelnost: 2 roky od data výroby 

Podklad:  

Povrch musí být čistý, odmaštěný a suchý. Maximální vlhkost dřeva nesmí překročit 18 %. Povrch je 

nutné přebrousit (stará zašedlá vrstva musí být odstraněna). 

Pracovní postup:  



Nanáší se štětcem nebo válečkem na hrubě opracované dřevo určené do exteriéru. Lze aplikovat na 

dřevěné prvky již tlakově ošetřené. Před nanášením výrobek důkladně rozmíchat. Neředí se. Nanášet 

při teplotách nad +5 °C. Dřevo tlakově impregnované ošetřit jednou event. dvěma vrstvami. Dřevo 

neimpregnované ošetřit dvěma až třemi vrstvami – záleží na vybraném barevném odstínu. Povrchy 

dříve ošetřené přípravkem IMPRA, které jsou v dobrém stavu, je možné po očištění obnovit jedním 

nátěrem. Mezi nanášením dalších vrstev je potřeba nechat předchozí zaschnout cca po dobu 4-6 

hodin. 

Poznámka: IMPRA má shodné použití jako ECOLEUM, avšak nutno nanést nejméně 2 vrstvy. 

Informace o nebezpečí:  

 Hořlavý.  

 Dráždí dýchací orgány.  

 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. 

 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 

prostředí. 

Bezpečnostní pokyny: 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží. Nevylévejte do kanalizace. Při 

požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v 

dobře větraných prostorách. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 

a ukažte tento obal nebo označení. Bezpečnostní list výrobku č. 6790 k dodání u prodejce. 

Ekologie: 

Nevylévejte zbytky výrobku do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy. 

Označení: 

Zdraví škodlivý. Nebezpečný pro životní prostředí. Informace pro přepravu: ADR 3, UN 1263, obalová 

skupina III 

Zneškodnění zbytků a obalu: 

Nevytvrzené zbytky odevzdat ve svěrně starých barev a laků nebo sběrně nebezpečných odpadů. 

Vytvrzené zbytky a obaly odevzdat k recyklaci. Textilie nebo papír nasáklé výrobkem uložit do k tomu 

určenému dobře uzavíratelnému obalu a skladovat na dobře větraném místě (vysušit) nebo zvlhčit 

vodou – v případě požáru se jedná o dobře hořlavý materiál. 

 

www.barvy-na-drevo.cz 


