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HOLZHÄRTER - CONSOLIDANTE PER LEGNO    
   zpevňovač dřeva                         0641, 0642, 0643 
 
Popis Zpevňovač dřeva je ideální výrobek pro zpevnění oslabeného dřevního vlákna, které je napadeno dřevokazným hmyzem nebo 

je poškozeno stářím.Rychle zasychá, je zcela průsvitný, penetruje do hloubky a dřevo uzavře. Obnoví tak jeho původní 
soudržnost a chrání před budoucími škodlivými vlivy. Pro použití v interiéru i exteriéru. 

Způsob použití  Na suchý a od laků, olejů, vosků apod. očištěný dřevěný podklad aplikovat výrobek štětcem v dostatečném množství a 
jednotně. Pokud je to třeba, pro dosažení lepšího výsledku, opakovat postup 2-3x, mezi jednotlivými nátěry čekat asi 30 
minut, až se dosáhne slabě průsvitný vzhled. Poté se nechá zaschnout, vytmelit pomocí Borma Holzmasse, vybrousit a natřít, 
navoskovat, apod. Případné tónování dřeva do zvoleného odstínu se provádí před použitím zpevňovače dřeva  HOLZ 
HAERTER CONSOLIDANTE PER LEGNO. 

 
Podklad Dřevo 

Technické 
parametry -  Konzistence     tekutá 
 -  Barva      průhledná 
 -  Zápach      typický 
 -  Měrná hmotnost     0,83 kg/l 
 -  Rozpustnost     rozpustný v rozpouštědle 
 -  Teplota vznícení     >285 °C 
 -  Destilační interval     40-126 °C 
 -  Účinná látka     15 % 
 -  Klasifikace podle 2004/42/EU    hodnota VOC (2010): <750 g/l  
 

     
Aplikace Štětec 

Teplota při aplik. +5 °C až + 25 °C 

Rel. vlhkost max. 80%  

Způsob dodávky Plechovky 0,5l, 1 l, 5 l  

 
 
Skladování 

 Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby vzdáleně od zdrojů tepla a přímého 
slunečního záření. Uchovávejte přípravek v čisté, dobře větrané místnosti. Zabránit proniknutí materiálu do zdrojů vody.  

 Bezpečnost práce a bezpeč. normy 
 
 
 
 
 

Symbol nebezpečnosti: Xi – Dráždivý; F- Vysoce hořlavý; R-věty: R11 Vysoce hořlavý; R36 Dráždí oči; R66 Opakovaná expozice může 
způsobit vysušení nebo popraskání kůže; R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě; S-věty: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S9 
Uchovávejte obal na dobře větraném místě; S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření; S18 Zacházejte s obalem opatrně a 
opatrně jej otevírejte; S25 Zamezte styku s očima; S46 Při použití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; 
Doporučuje se během manipulace používat rukavice a brýle, event. masky. Při zasažení očí: vymývat velkým množstvím vody po dobu alespoň 
15 minut a ihned navštívit lékaře. Při zasažení kůže: ihned umýt velkým množstvím vody, sundat kontaminovaný oděv. V případě vdechnutí: 
postiženého přemístit na čerstvý vzduch, při potížích navštívit lékaře. Při požití: nevyvolávat zvracení, nic nepodávat ústy a ihned navštívit lékaře. 
 
Likvidace obalů 
 
 
 
 
 

Pevný  odpad  může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. 
Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.  
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