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Holzgrund                                                         

Skaidri medienos apsaugos priemonė. 

Profilaktinė apsaugos priemonė nuo mėlio ir grybelio. 

Išorei. 

Produkto aprašymas 
 

Paskirtis Medienos apsaugos ir impregnavimo priemonė naujai ir atmosferos 
veiksnių pažeistai išorės medienai, veikiamai mėlynojo grybo, 
statiškai neveikiamoms pastovių ir nepastovių matmenų medinėms 
konstrukcijoms, kurios nesiliečia su žeme, taip pat mediniams 
langams ir išorinėms durims, dengiamoms spalvotomis dažyvėmis, 
dažais arba lakais. „düfa Holzgrund“ nenaudoti patalpose (išskyrus 
langus ir namų duris). 

Savybės -Su tirpikliais, be aromatinių junginių. 
-Išorei. 
-Patikima priemonė nuo mėlynojo grybo. 
-Giliai įsiskverbiantis. 
-Pagerina nelaidumą vandeniui. 
-Pagerina sukibtį prieš dengiant dažyvėmis, dažais arba laku. 

Spalva 

 

Blizgesio laipsnis 

Tankis  

Balzgana, išdžiuvusi - skaidri. 
 
Matinis  
 
Apie 0,9 g/cm³  

Rišiklio rūšis 

 

Sudėtis 

Speciali alkidinė derva. 
 
Pagal VdL direktyvas statybiniams dažams: 
Speciali alkidinė derva, vaitspiritas be aromatinių junginių, priedai, 
fungicidas. 

Veikliosios medžiagos: 7,1 g/kg, 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas 
 

Gaminio kodas 

 

Pakuotės dydis 

 

M-BA01 
 
375 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l 

 

http://www.duefa.de/uploads/tx_supernova/Holzgrund.png
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Dengimas 
 

Pagrindo paruošimas 

 

 

Pagrindas turi būti sausas, švarus, išlaikantis apkrovą, neriebaluotas 
ir be sukibtį mažinančių dalelių: dumblių, samanų, dervų, vaško, 
alyvos ir pan. Pagrindą apdoroti pagal poreikį. 

                                  Mediena  Atmosferos veiksnių pažeistą ir papilkėjusią medieną pašalinti iki 
sveikos medienos, atpleišėjusias medienos daleles pašalinti visiškai. 
Tropinę ir dervingą medieną kruopščiai nuvalyti nitroskiedikliu arba 
universaliuoju skiedikliu, paviršius palikti išsivėdinti. 
Likutinė pastovių matmenų konstrukcinių elementų drėgmė turi būti 

apie 132%, santykinai pastovių ir nepastovių matmenų – ne didesnė 
kaip 18%.  Būtina atkreipti dėmesį į konstrukcinę medienos apsaugą 
išorėje. Dėl prastos konstruktyvios medienos apsaugos gali atsirasti 
dažų sluoksnio defektų. Medienos briaunos turi būti tinkamai 
suapvalintos. Žr. BFS atmeną Nr. 18. 

Gruntavimas 

 

                                  Mediena 

Prieš dengiant gerai išmaišyti. 
Naujai dažant išorėje: 
Neapdorotą lapuočių ir spygliuočių medieną 1x apdoroti neatskiestu 
„düfa Holzgrund“ gruntu. 
Atnaujinant išorėje: 
Visiškai pašalinti senus dažų sluoksnius: storasluoksnes dažyves, 
skaidrų lakų arba dengiamuosius dažus. Atsisluoksniavusius ir 
atšokusius senus dažus pašalinti iki apkrovą išlaikančio medienos 
pagrindo ir 1x nugruntuoti „düfa Holzgrund“ gruntu. 

Baigiamoji danga Paskiausiai padengti tirpikliniu arba vandeniniu laku, dažyve arba 
dažais iš „düfa“ asortimento 
 

Sąnaudos Kad efektas būtų geriausias, sunaudoti apie 80-120 ml/m2.  

Įrankiai Dengiant teptuku, naudoti specialų natūralių šėrių teptuką. 

Skiedimas „düfa Holzgrund“ gruntą dengti neskiestą, nes produktas paruoštas 
dengti. 

Dengimo temperatūra Dengiant ir džiūstant, objekto ir oro temperatūra turi būti ne žemesnė 
kaip +5ºC. 
 

Džiūvimo trukmė Kai oro temperatūra 20ºC ir santykinis oro drėgnumas iki 60%, 
paviršius išdžiūsta maždaug per 6 val., vėl galima dengti maždaug po 
12 val. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius 
džiūsta ilgiau. 

Įrankių valymas Panaudotus įrankius nedelsiant plauti „düfa Terpentin-Ersatz“ 
terpentino pakaitalu arba „düfa Pinselreiniger“ teptukų valikliu. 

Nuorodos 
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Saugos taisyklės 

 

 

Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti aerozolių ir šlifavimo dulkių. Jei reikia, 
naudoti specialią kvėpavimo takų apsaugą. Dengiant ir pabaigus, 
dengti, gerai vėdinti. Patekus į akis ir ant odos, nedelsiant gerai 
nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius arba 
gruntą. 
Ženklinimas, žr., saugos duomenis. 
Medienos apsaugos priemonės sudėtyje yra biocidų. Biocidus naudoti 
saugiai. Prieš naudojant perskaityti ženklinimą ir produkto informaciją. 
 

 

 

 

 

 
LOJ kiekis 

 

Biocidinio produkto autorizacijos 

liudijimas 

 

Laikymas 

 

Atliekų tvarkymas 

 

 

 ES nustatytas ribinis kiekis produkte (kat. A/h): 
750 g/l (2010). Šiame gaminyje LOJ yra iki 750 g/l. 
 
DE-2012-MA-08-00014 
 
 
Pakuotės laikomos uždarytos, sausai, vėsiai, bet ne 
šaltyje. 
  
Perdirbti atiduodamos tik tuščios pakuotės. Sudžiūvusius 
medžiagos likučius sutvarkyti kartu su buitinėmis 
atliekomis. Pakuotes su skystais likučiais atiduoti į senų 
dažų surinkimo vietas. AVV (atliekų tvarkymo įstatymas) 
atliekų kodas Nr. 030299. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Techninė informacija parengta remiantis naujausiais technikos laimėjimais ir firmos patirtimi. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai gali būti 
labai įvairūs, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui 
konkrečiu atveju. Aukščiau pateikti duomenys negali būti siejami su jokiais teisiniais įsipareigojimais. Išleidus naują leidimą, šis 
spaudinys nebegalioja. 
Išsamesnė informacija tel. 0800/63333782, tel. Lietuvoje +37065011770 
 

 
 

 
 
 
 
 
Techninė informacija 2014 m. rugpjūčio mėn. 

Meffert AG Farbwerke 

Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach 

Telefonas 06 71 / 8 70-0  Faksas 06 71 / 8 70-397 
Technikai 06 71 / 8 70-326/327/329 

El. paštas: anwendungstechnik@meffert.com 

www.duefa.de 

 

mailto:anwendungstechnik@meffert.com

