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Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 3360 
 
Wodny, barwny, lazuruj�cy podkład, zapobiegaj�cy sini�nie 
drewna.  
 
 
 
Znak jako�ci 
Wyró�niony  znakiem jako�ci RAL przyznawanym 
�rodkom ochrony drewna, po stwierdzeniu ich 
skuteczno�ci w zwalczaniu szkodników i 
nieszkodliwo�ci dla zdrowia i �rodowiska 
naturalnego przy zało�eniu, �e stosowane s� 
zgodnie z przepisami. Numer dokumentu 655. 
 
Wła�ciwo�ci 
Emulguj�cy z wod�, �rodek gruntuj�cy skutecznie 
przeciwdziałaj�cy sini�nie drewna. Podkład daj�cy 
dobr� przyczepno�� dla lazur i lakierów kryj�cych. 
 
Obszary stosowania 
Produkt stosowany jest w celu uzyskania 
zapobiegawczej ochrony przed powstaniem 
sinizny, do wszystkich rodzajów drewna 
znajduj�cych si� na powietrzu, bez kontaktu z 
ziemi�, statycznie nieobci��onych typu okna, drzwi 
zewn�trzne, okładziny z desek, itp. 
 
Sposób stosowania 
Malowanie tradycyjne p�dzlem, zanurzanie, 
polewanie, natrysk w zamkni�tych urz�dzeniach. 
Podło�e musi by� wolne od tłuszczu, wosku, brudu 
i pyłu. Aidol Induline GW 300 dostarczany jest w 
stanie gotowym do u�ycia i nie nale�y go 
rozcie�cza�. Napocz�te pojemniki dobrze 
zamkn��, a  ich zawarto�� wkrótce zu�y�. Aidol 
Induline GW 300 dokładnie wymiesza�, tak�e w 
trakcie stosowania i po przerwach w pracy. 
Temperatura stosowania  
+ 15°C do +30°C( temperatura  powierzchni  
drewna podczas nakładania gruntu). 
 
Wskazówki 
Dopuszczalna wilgotno�� drewna przed 
nało�eniem nast�pnej warstwy wynosi : dla drewna 
drzew iglastych 15 % , li�ciastych 12 %. W 
przypadku drewna d�bowego mog� wyst�pi�, na 
skutek reakcji zawartych w drewnie substancji z 
systemami wodorozcie�czalnymi, ciemne 

przebarwienia. Zaleca si� zatem, przeprowadzenie 
przed wła�ciwym malowaniem próby , zalecenie to 
odnosi si� tak�e do innych rodzajów drewna. 
Impregnaty do drewna zawieraj� substancje 
biologicznie aktywne zapewniaj�ce ochron� przed 
szkodnikami. Nale�y stosowa� je zgodnie z 
instrukcj� i tylko w dozwolonych obszarach. 
Nadu�ycie mo�e by� szkodliwe dla zdrowia i 
�rodowiska naturalnego. Drewno, które ma kontakt 
z �ywno�ci� i karm� dla zwierz�t nie malowa� 
impregnatami.  �rodek nie mo�e  przedosta� si� do 
wody gruntowej. W trakcie stosowania 
przestrzega� nale�y obowi�zuj�cych przepisów, w 
szczególno�ci tych dotycz�cych ochrony zdrowia i 
�rodowiska ( np. zarz�dzenia o palnych płynach) 
zgodnie z oznaczeniami na pojemniku. Wskazówki 
na temat obchodzenia si� ze �rodkami ochrony 
drewna znajduj� si� w wydanej przez 
Industrieverband Deutsche Bauchemie e.V. 
instrukcji o tym samym tytule. 
Reklamacje zgłaszane w odniesieniu do barwy, w 
przypadku kolorów nietypowych ,uznajemy tylko 
wówczas, gdy przed realizacj� obiektu  zostało 
wykonane próbne malowanie, a próbk�  
dostarczono do nas w celu usuni�cia usterki. 
Reklamacje dotycz�ce kolorów, a zgłoszone po 
zastosowaniu �rodka nie mog� by� przez nas 
niestety uznane. 
 
Narz�dzia i czyszczenie 
P�dzel, zbiornik zanurzeniowy, urz�dzenie do 
polewania, urz�dzenia do natrysku. Narz�dzia 
natychmiast po u�yciu wyczy�ci� wod� z 
dodatkiem �rodka myj�cego. Brudn� ciecz usun�� 
zgodnie z przepisami. 
 
Schni�cie 
Ok. 4 godz. Warto�� sprawdzona dla + 20°C i 
wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza 65 %. Przy 
ni�szych temperaturach i wy�szej wilgotno�ci czas 
schni�cia ulega wydłu�eniu. 
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Zu�ycie/ nanoszona ilo�� 
Skuteczno�� w przeciwdziałaniu powstawania 
sinizny osi�ga si� przy 160-200 ml �rodka 
nało�onego na m2 powierzchni. 
 
Substancje biologicznie czynna 
1,0% propiconazol 
 
Trwało�� podczas składowania 
W zamkni�tych oryginalnych pojemnikach w 
suchym miejscu ok. 1 roku. Chroni� przed mrozem. 
 
Dane techniczne  
G�sto��: ok. 1,01 g/ cm3 przy + 20°C 
Lepko��     ok. 11 s w 4 mm kubku Forda przy   
   + 20° C 
�rodek wi���cy: specjalne �ywice 
Zapach:      łagodny 
Rodzaj opakowania: pojemniki z białej blachy 5 l,    
   20 l i beczki z tworzywa 120 l 
Kolor:      
3360 bezbarwny  3361 hemlock  

3362 sosna              3363 d�b  
3364 afrormosia              3365 teak 
3366 maho�              3367 orzech       
3368 palisander               3371 afzelia 
3372- złote meranti 
3375 kolory nietypowe na zapytanie ofertowe 
 
Bezpiecze�stwo, ochrona �rodowiska 
usuwanie 
 
W czasie składowania i stosowania zachowa� 
wymagane �rodki bezpiecze�stwa. 
Kod produkt: HSM-LV 10 
Resztki produktu usuwa� zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami. Puste opakowania 
odda� do recyklingu . Nie wrzuca� do wody i nie 
zakopywa�.  Klasa zagro�enia wody 2 
 
Oznaczenia 
VbF:  -/- 
GefStoffV: -/- 
GGVS/ADR-/- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powy�sze wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i 
techniki stosowania. Poniewa� rodzaje zastosowa� i sposób u�ycia s� poza nasz� kontrol� , z tre�ci tej 
instrukcji nie wynika �adna odpowiedzialno�� producenta. 
 
Wskazówki wykraczaj�ce poza zawarto�� tej instrukcji lub wskazówki ró�ni�ce si� od tre�ci 
instrukcji wymagaj� pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty . 
 
W ka�dym przypadku obowi�zuj� nasze ogólne warunki handlowe . 
 
Z chwil� wydania niniejszej instrukcji technicznej poprzednie trac� swoj� wa�no�� . 
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