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Cetol AktivaBP
Natírat

Na dveĜe

Na okna

Na nestálorozmČrové
díly

Na þásteþnČ
stálorozmČrové
díly

Chránit pĜedi
mrazem

Druh materiálu
Bezbarvá impregnace, prostĜedek na ochranu staticky
nenamáhaných dĜevČných stavebních dílĤ z jehliþnatého
dĜeva, pro venkovní použití. Preventivní chemická ochrana
dĜevČných stavebních dílĤ pĜed hnilobou a promodráváním.

Skladovat v
chladu

Použití

Skupina výrobkĤ
Ochranný prostĜedek na dĜevo (kód výrobku HSM-LV 20).

Urþeno na ochranu dĜeva staticky nenamáhaného a bez kontaktu se
zeminou (tĜída použití 2 a 3.1 podle EN 335-1).
Tento produkt je urþen pro použití na nepĜíliš pevná dĜeva, popĜípadČ
dĜeva s podílem bČlového dĜeva >5% (pevnostní tĜída 4 a 5 podle EN
350-2). Nepoužívat ve vnitĜním prostĜedí. Venkovní okna a venkovní
dveĜe , taktéž jejich vnitĜní strany, jsou zaĜazeny mezi venkovní
stavební díly.
Produkt není urþen pro ošetĜení dĜeva, které je v pĜímém kontaktu s
potravinami nebo krmivy. Není urþen ani pro ošetĜení dĜeva na vþelí úly
nebo stavby v bezprostĜedním kontaktu s vodstvem.

Složení dle VdL-RL01
Vysychavé rostlinné oleje, pryskyĜice uhlovodíku, alifáty,
glykoeter, propikonazol, 3-iod-2-propinyl butylkarbamát.
BauA
Reg. Nr. N-40642
Oznaþení stupnČ nebezpeþí

Vlastnosti
ProstĜedek dobĜe vniká do podkladu (penetruje), je snadno pĜetíratelný
následnými nátČry, pĤsobí preventivnČ proti dĜevozbarvujícím
houbám, zkoušeno dle EN 152.1, a proti houbám, které zpĤsobují
hnilobu. PĜed použitím výrobek zkontrolujte a pĜeþtČte si informace k
použití.
________________________________________________________
Barevný odstín
Bezbarvý.
Teplota pro zpracovávání
8 – 30 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 85 %.
Zpracování
Natíráním, materiál je pĜipraven k okamžitému použití.
SpotĜeba - minimální nanášené množství
180 – 220 ml/m2 , odpovídá vydatnosti 4,5 – 5,5 m2 /l
(spotĜebu ovČĜte zkouškou).

Symbol nebezpeþnosti: XN
Zdraví škodlivý.
ADR/GGVS: N.A.
PĜi požití mĤže vyvolat poškození plic.
Opakovaný kontakt s kĤží mĤže zpĤsobit zarudnutí nebo
popraskání kĤže.
Úþinná látka: 0,2% propikonazol, 0,62% iod-propinyl
butylkarbamát.
Chránit pĜed dČtmi. Chránit kĤži pĜed potĜísnČním. PĜi požití
nevyvolávat zvracení. Ihned vyhledat lékaĜskou pomoc a
pĜedložit etiketu z obalu. Používat v dobĜe vČtraných
prostorách.
Tento produkt a jeho obal je tĜeba odstraĖovat jako
nebezpeþný odpad.
Varování
Obsahuje propikonazol. MĤže vyvolat alergickou reakci.

ýasy schnutí
Normované podmínky dle DIN 50014, teplota 23 °C a r elativní
vlhkost vzduchu 50 %
Suchý na prach : po asi 15 minutách
Brousitelný/PĜetíratelný : po asi 1 hodinČ
Všechny údaje jsou závislé na síle nanesené vrstvy.
________________________________________________________
POZOR!
BČhem schnutí je tĜeba zajistit dostateþné temperování a výmČnu
vzduchu.
ýistČní náĜadí
ěedidlem ST 825 – þtČte odpovídající technický list
Balení
1 l, 2,5 l, 5 l a 10 l. V ýR 1 l a 5 l.
________________________________________________________
Skladování
Minimální skladovatelnost originálního balení jsou 2 roky. Uchovávejte
v chladu, chraĖte pĜed mrazem. Použitá balení dobĜe uzavírejte.

Všeobecné varování
PĜípravek na ochranu dĜeva obsahuje biocidní úþinné látky
k ochranČ dĜeva pĜed škĤdci. Požívá se pouze podle návodu
k použití a v dovolených oblastech použití. Zneužití mĤže vést
k poškození zdraví nebo životního prostĜedí.
PĜi vniknutí do oka vyhledejte lékaĜe. PĜi vdechnutí zajistČte
dostatek þerstvého vzduchu, pĜi potížích vyhledejte lékaĜskou
pomoc. Nepracovat pĜi otevĜeném ohni.
Odstranit potĜísnČný oblek. Neúmyslné vystĜíknutí nebo vylití
produktu na kĤži nebo na zem odstraĖte proudem þisté vody
s mýdlem. Rozlitý produkt zajistit a posbírat pomocí savého
materiálu a podle pĜíslušných pĜedpisĤ likvidovat.
PrĜípravek a jeho zbytky nevylévat do kanalizace, vod nebo
pĤdy.
Likvidace
K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se
likviduje podle pĜedpisĤ platných v ýR.
Pozn.: Firma JIPA, spol. s r.o. , výhradní distributor
stavebních barev Sikkens v ýR, je registrována v recyklaþním
systému EKO-KOM pod identifikaþním þíslem EK- F05020531.

Prosím, respektujte pĜíslušný Technický list
Akzo Nobel Deco GmbH

Vitalisstraße 198-226

D-50827 Köln

Tel. +49 (0) 221 5881-0

Fax +49 (0) 221 5881-335

Všeobecné bezpeþnostní pokyny
Ochranné prostĜedky na dĜevo obsahují biocidní látky na ochranu
dĜeva pĜed škĤdci. Používají se výhradnČ ke svému úþelu a tam, kde
jsou splnČny veškeré bezpeþnostní podmínky. Zneužití mĤže poškodit
zdraví.

15 % a u listnatého 12 %, pĜiþemž by mČĜení mČlo být
provádČno v hloubce nejménČ 5 mm a na více místech dílu.
DĜevo se obrousí, pĜípadné mastné skvrny þi smolné a
lepkavé plochy se oþistí nitroĜedidlem, poté se plocha nechá
dobĜe odvČtrat.

PĜi zpracování Cetolu Aktiva BP Vás firma Sikkens žádá o pozorné
pĜeþtení návodĤ, pĜíruþek a pravidel o zacházení s impregnaþními
prostĜedky na dĜevo.

Pokyn pro povrstvování dĜevových hmot
V úvahu pĜicházejí pouze tĜískové desky, plošnČ lisované,
které odpovídají normČ DIN 68 763 a jsou typovČ oznaþeny
jako V 100 a V 100 G. Obsah vlhkosti v desce pĜi jejím
zpracovávání a poté pĜi používání by nemČl pĜekroþit 12 %.
U všech dalších dĜevových hmot musí být provedeno klížení
pro zvýšení odolnosti vĤþi pĤsobení povČtrnostních vlivĤ. U
vícevrstvých pĜekližkových desek, pĜípadnČ u tzv. multiplexĤ
podle DIN 68 705, napĜ. oznaþených BFU 100, BST 100,
BSTAE 100, BFU 100 G, BSTAE 100 G je sice toto klížení
provedeno – lepená spára, ovšem ne dĜevová substance jako
celek. Absolutní vlhkost bČhem zpracovávání a pĜi používání
musí ležet mezi 5 - 15 %. Proto jsou s ohledem na souþasné
poznatky techniky tyto dĜevové hmoty použitelné pro pĜímé
pĤsobení vlivĤ povČtrnosti jen omezenČ. Bezvadné povrstvení
rovnČž nemĤže být zaruþeno.

Pokyn
Materiály Sikkens odpovídají dnes vysokému standardu technické
úrovnČ. Jejich životnost je závislá na mnoha okolnostech. TČmi
jsou zvláštČ druh a typ povČtrnostní zátČže, konstrukþní ochrana
dílu, mechanické zatČžování dílu a v neposlední ĜadČ i volba odstínu
zpracovávané nátČrové hmoty. Úprava a stav natíraného podkladu a
provedení nátČrových prací musí odpovídat potĜebné a poznané
úrovni vČdy a techniky. Pro dlouhodobou životnost je tĜeba vþas
provádČt pĜíslušnou údržbu a renovaci nátČrĤ. Prosím, sledujte
pokyny Spolkového výboru pro barvy a ochranu vČcných hodnot
(v SRN), dále se Ĝićte tzv. nátČrovými tabulkami, vydanými
institutem IFT v Rosenheimu a Ĝićte se dalšími odpovídajícími
publikacemi.

Impregnování
1x až 2x nátČr Cetol AktivaBP
__________________________________________________
DĜevo (stálorozmČrové), venkovní použití
Vlhkost dĜeva – mČĜí se na více místech a v hloubce alespoĖ
5 mm – by nemČla pĜekroþit 15 % u dĜeva jehliþnatého a 12 %
u dĜeva listnatého. DĜevo se obrousí, pĜípadné mastnoty þi
neþistoty se oþistí nitroĜedidlem, Ĝedidlo se nechá dobĜe
odvČtrat.

Návod ke zpracování
Základní pravidlo
Vlhkost dĜeva pĜi použití produktu Cetol Aktiva BP smí být maximálnČ
15%.
BČhem zpracovávání a nejménČ 24 hodin poté je tĜeba zajistit
dostateþné vČtrání. Do 4 dnĤ aplikovat krycí/lazurovací nátČrový
systém.

Impregnování
1x až 2x nátČr Cetol AktivaBP.

NátČrové systémy
Nové konstrukce z jehliþnatého dĜeva impregnovat ze všech stran,
pĜiþemž zvláštČ dbát na to, aby byly plnČ ošetĜeny i všechny hrany
þelních ĜezĤ, Ĝezná místa, vyvrtané otvory apod.
Na dobĜe vyschlý Cetol Aktiva BP se mohou aplikovat všechny
rozpouštČdlové krycí a lazurovací nátČrové systémy urþené pro
povrchovou úpravu dĜeva.
Veškeré povrstvovací procesy a pĜípravné práce musí být provádČny
s ohledem na skuteþné potĜeby daného objektu a jeho stav, musí
dále odpovídat všem ostatním požadavkĤm, jež jsou na nČ kladeny.
Viz též VOB , díl C, DIN 18363, odstavec 3 – malíĜské a lakaĜské
práce.
Mezi jednotlivými vrstvami musí být proveden mezibrus.
Úpravy povrchu, zejména odstraĖování starých nátČrĤ, jako je
obrušování, opalování, odleptávání apod. zpĤsobují vznik škodlivých
výparĤ, prachĤ a aerosolĤ. je proto vždy nutné pracovat v dobĜe
vČtraných prostorách a používat pĜedepsané ochranné prostĜedky.

Základní vrstva, mezivrstva a finální vrstva
Na podklady, které jsou opatĜeny základní vrstvou a na
podklady, tvoĜené neporušenou a ošetĜenou vrstvou starého
laku je možno aplikovat pĜíslušný nátČrový systém v souladu
se zadanými podmínkami pro daný objekt – lesk, lazurový
systém Cetol, krycí systém Rubbol.
Návod: Pro provedení jednotlivých nátČrových systémĤ je
tĜeba použít pĜíslušné technické listy.
Pokyn
Uvedené návrhy nátČrových systémĤ a provádČní pĜíprav
podkladĤ je tĜeba chápat jako možné pĜíklady z nČkolika. Na
základČ rozmanitosti podmínek u jednotlivých objektĤ je tĜeba
je odbornČ a kvalifikovanČ vyzkoušet.

PĜíprava podkladu a základování.
Všeobecné požadavky na kvalitu podkladu.
Podklad musí být þistý, suchý, nosný a pevný, musí být dále prost
takových neþistot, které ovlivĖují pĜilnavost nátČrĤ (napĜ. tuky, vosky
þi politury).
PĤvodní vrstvy nátČrĤ je tĜeba provČĜit z pohledu snášenlivosti
materiálĤ a také pĜilnavosti následných nových vrstev ( v pĜípadČ
zašedlých a povČtrností poškozených ploch je nutno podklad odbrousit až na zdravé dĜevo).

Ostatní
Ve zvláštních þi mimoĜádných pĜípadech si vyžádejte
neprodlenČ technické poradenství u zástupcĤ firmy Sikkens
v ýeské republice. Za nesprávné, nevhodné þi neodborné
použití výrobku nebo jeho zneužití výrobce ani dodavatel
neruþí.

PĜíprava podkladu, všeobecné podmínky
Podklad je tĜeba dobĜe oþistit od volných neþistot, stop koroze, tukĤ,
olejĤ a zkĜídovatČlých zbytkĤ nátČrĤ. Staré nátČry je tĜeba pĜezkoušet
stran snášenlivosti a pĜilnavosti s následnými povrstveními. Staré
neporušené nátČry se oþistí a lehce matovČ obrousí. Nelnoucí a
nenosné staré nátČry je tĜeba odstranit. Poškozená místa je nutno
odbornČ vyspravit. Mezi jednotlivými vrstvami se doporuþuje lehký
mezibrus.
DĜevo (nestálorozmČrové díly) a dĜevové hmoty pro venkovní
použití
Obsah vlhkosti ve dĜevČ by nemČl pĜekroþit u jehliþnatého dĜeva
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Sikkens –kvalita je naše oblíbená barva!
Distributor v ýR :
JIPA, spol. s r.o.
Družstevní 63
463 31 Chrastava

Telefon/fax : +420 482 411 011
e-mail: sikkens@jipa.cz
www.jipa.cz
Cetol Aktiva (BP)

