
Capacitate recipiente: 2,5 litri şi 750 ml 

 

 

Alpina Holzschutz-Grund + 
Grund pentru protecția lemnului, incolor, pe bază de apă. 
Efect de prevenire a apariției ciupercilor care colorează (albăstrire) și a celor care 
distrug lemnul (putrezire). 
  
 
 
 

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare: 
Pentru tratarea lemnului de esență 
moale și de esență tare de la exterior 
fără contact cu solul, ce poate fi 
ulterior finisat decorativ cu lazuri, 
vopsele sau lacuri. Pentru uși, 
pergole, placări exterioare din lemn, 
garduri, etc. A se citi fișa de securitate 
a produsului. 
 
Proprietăți: 
– Îmbunătățește durabilitatea și 

aderența pentru acoperirile 
ulterioare, în special a suprafețelor 
puternic absorbante sau a celor cu 
un grad diferit de absorbție.  

– Penetrează rapid lemnul. 
 
Substanțe active: 
1 litru conține 4 g IPBC și 
8 g Propiconazol. 
 
Vâscozitate: 
Foarte fluid. 
 
Culoare: 
Incolor. 
 
Măsuri de securitate și risc: 
(valabil la data publicării) 
R52/53 Nociv pentru organismele 
acvatice, poate provoca efecte 
adverse pe termen lung asupra 
mediului acvatic. R65 Nociv: poate 
provoca afecţiuni pulmonare prin 
înghiţire. R66 Expunerea repetată 
poate provoca uscarea sau crăparea 
pielii. S2 A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. S7/9 A se păstra recipientul 
închis ermetic şi într-un loc bine 
ventilat. S13 A se păstra  departe de 
alimente, băuturi şi hrană pentru 
animale. 
S16 A se păstra departe de orice 
flacără sau sursă de scântei –  
Fumatul interzis.  

S20 A nu se consuma alimente şi 
băuturi pe durata utilizării. S23 A nu 
inspira vaporii/aerosolii. S24/25 A se 
evita contactul cu pielea şi cu ochii. 
S29 A nu se arunca la canalizare. 
S61 A se evita dispersarea în mediu. 
S62 În caz de înghiţire, a nu se 
provoca voma; se consultă imediat 
medicul şi i se arată recipientul sau 
eticheta.  
Conţine Propiconazol. Poate provoca 
reacţii alergice.  
A se consulta instrucţiunile 
speciale/fişa cu date de securitate. 
 
Instrucţiuni de utilizare şi 
avertismente: 
Soluțiile de protecție a lemnului 
conțin substanțe active biocide 
pentru a proteja lemnul de 
dăunători de origine animală și/sau 
vegetală. De aceea, vă rugăm să 
folosiți produsul numai în 
conformitate cu instrucțiunile de 
aplicare și numai acolo unde este 
necesară o protecție a lemnului. 
Abuzul poate duce la deteriorarea 
sănătăţii umane şi a mediului.  
Această soluție de protecție nu se 
aplică pe lemnul ce intră în contact 
direct cu produsele alimentare sau 
furajere. 
De asemenea, nu se va aplica pe 
stupi de albine, sere (interior) și saune 
(interior). Plantele se leagă și nu se 
stropesc. 
Nu se utilizează la interior. 
S24/25 A se evita contactul cu pielea 
şi cu ochii. S36/37/39 A se purta 
echipament de protecţie şi mănuşi de 
protecţie corespunzătoare, a se 
proteja corespunzător ochii/faţa. S2 A 
nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
S20/21 Este interzis consumul de 
alimente şi băuturi, precum şi fumatul, 
în timpul utilizării. S13 A se păstra  
departe de alimente, băuturi şi hrană 
pentru animale. S45/46 În caz de 
accident, dacă vă simţiţi rău sau în 

caz de înghiţire a se consulta imediat 
medicul şi a i se arăta recipientul sau 
eticheta. 
A nu se lucra lângă flacără 
deschisă sau surse de căldură.  
A se asigura o ventilație adecvată în 
timpul prelucrării şi uscării. 
 
Valoare limită admisă de UE 
pentru conținutul COV: nu intră 
sub incidenţa Directivei COV.  
 
Cod produs vopsele şi lacuri: 
HSM-LV20 
 
Instrucţiuni de utilizare şi 
avertismente: 
Rezervoare de imersie vor fi 
dotate cu un capac. 
Pe perioadele îndelungate de 
timp în care nu se vor folosi 
rezervoare de imersie, Alpina 
Holzschutz-Grund+ se toarnă în 
recipiente ce se închid ermetic 
și se etichetează. 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 

Informaţii Tehnice 



      În cazul apariţiei unei ediţii mai noi, acest document îşi pierde valabilitatea. 

 

 

 
Depozitare și protecție a 
mediului: 
În cazul depozitării și a aplicării 
soluțiilor de protecție a lemnului se 
vor respecta dispozițiile legale cu 
privire la poluarea apelor 
subterane și de suprafață precum 
și a aerului. A se păstra doar în 
ambalajul original! Recipientele se 
închid ermetic după utilizare! 
Produsul este toxic pentru pești și 
animalele care consumă pește. Nu 
se va deversa în apele de suprafaţă 
sau în sistemul de canalizare.  
Nu este un lichid inflamabil 
conform legislației privind 
siguranța muncii. 
Nu se depozitează la temperaturi 
mai mici de ± 0°C (îngheț) sau de 
peste +30°C. 
 
Dezafectare: 
Se reciclează numai ambalajele 
goale. Ambalajele cu resturi de 
material vor fi evacuate la un punct de 
colectare a lacurilor vechi. EAK/AVV 
03 0205. Deșeurile de la curățare se 
elimină în mod corespunzător.  
 
Clasă de periclitare a apelor: 
Clasă 2 conform VwVwS (Directiva de 
administrare a substanțelor ce 
periclitează apa). 
 
Transport: 
Produsul nu este încărcătură 
periculoasă conform RID/ADR.  
 
EAK/AVV (cod deșeu): 
03 02 05 - vopsele şi lacuri cu conţinut 
de solvenţi organici sau alte 
substanţe periculoase. 

Pregătire: 
Sistemele de lacuri pigmentate, 
lacurile incolore sau lazurile aplicate 
în strat gros se îndepărtează complet. 
Suprafața lemnului se curăță de 
mizerie și praf. La șlefuire se poartă 
mască de protecție la praf. 
Se acoperă materialele bituminoase 
și materialele sintetice. Din cauza 
unei posibile murdăriri se acoperă și 
tencuielile, betonul și suprafețele 
ceramice. Plantele se leagă și nu se 
stropesc. 
 
Consum: 
120 - 140 ml/m² în 1 - 2 straturi. 
 
Mod de aplicare: 
Cu pensula sau prin scufundare. 
 
Aplicare: 
Alpina Holzschutz-Grund+ se agită 
sau se amestecă bine înainte de 
utilizare. Se aplică cu o pensulă 
moale în direcția fibrelor. 
 
Instrucțiuni la aplicare: 
Recomandăm în principiu 
aplicarea unui strat de probă. 
Produsul nu se diluează. 
Umiditatea lemnului nu are voie să 
depășească 20%. 
 
Proprietățile lemnului tratat: 
Suprafața grunduită și uscată este 
compatibilă cu materialele 
sintetice și cu materialele 
bituminoase. După uscarea 
grundului, clasa de inflamabilitate 
a lemnului rămâne aceeași (nu 
crește).  
 
Comportamentul la coroziune: 
Nu afectează sticla şi metalele. 

Posibilități de finisare: 
După o uscare temeinică, se poate 
acoperi cu orice lazuri, lazuri 
aplicabile în strat gros, dispersii 
sau lacuri. Recomandăm în 
principiu aplicarea unui strat de 
probă.  
 
Timpul de uscare:  
În condiții climatice standard 
(23°C, 50% umiditate relativă a 
aerului conform DIN 50 014) și pe 
tipuri uzuale de lemn cum sunt 
pinul și molidul, este uscat la 
suprafață după cca. 5 ore. Uscarea 
completă are loc după 6 ore. 
Recomandăm în principiu 
aplicarea unui strat de probă. 
Condiţiile meteorologice 
nefavorabile (umiditate ridicată, 
temperaturi joase) pot întârzia în 
mod semnificativ procesul de 
uscare. În cazul lemnului tropical 
sau a stejarului proaspăt pot, de 
asemenea, apărea întârzieri a 
timpului de uscare. 
 
Curățarea uneltelor: 
Cu apă după utilizare. 
 
 

 Aplicare 

Fișa tehnică nr. 13818 • Data: Iulie 2020 
Această informaţie tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoştinţe tehnice şi pe baza 
experienţei noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport şi a condiţiilor de 
aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere 
compatibilitatea produsului cu destinaţia utilizării şi cu condiţiile individuale de aplicare. 
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