
®PCD 91 ČIŠTĚNÍ A OCHRANA DŘEVA

POPIS VÝROBKU:

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ:

Konzervační prostředek řezných ploch dřeva 

Vysoce penetrační vlastnosti.

Netvoří film.

Připraven k použití. Jednoduchá aplikace.

Výrobek na vodní bázi.

Zachovává celistvost tlakově upraveného dřeva.

Chrání před útoky hmyzu a hub, dokonce ve vlhkém a 
uzavřeném prostředí.

Skvělá penetrace do řezných, vrtaných ploch a 
drážkovaných konců dřeva.

Kompatibilní s jednosložkovými a dvousložkovými 
finálními nátěry.

PCD 91 je konzervační prostředek na vodní bázi pro konzervaci otevřených řezných ploch (čel) tlakově upraveného 
dřeva tříd 3 a 4. Aplikací na otevřené řezy, vyvrtané plochy nebo drážkované konce udrží PCD 91 dřevo celistvé a 
konzervované. K dispozici v zelené a hnědé barvě, PCD 91 se aplikuje rychle a jednoduše, jak přímo na místě, tak v 
dílenském prostředí.

Vzhled: matný

Typ nosiče: Akrylové pryskyřice

Typ rozpouštědla: voda

Měrná hmotnost (při 18°C): 1 ± 0,1

Skupenství: Polokapalný

Obsah pevných látek: 7%±1

PH: 8 ± 0,5

Hořlavost: Není zařazen mezi hořlaviny

Bod vzplanutí: > 100°C

Skladovatelnost: 3 roky v neotevřeném orig. balení

Velikost balení: 300 ml, 1l, (10l na objednání)

Barva: zelená, hnědá

Vzhled a zápach: Zelený má modrozelenou barvou ve své 
kapalné formě, jakmile je aplikován na přírodní ošetřované 
dřevo, uschne v zelenou barvu. Hnědý má již pouze hnědou 
barvu. Slabý nebo nezaznamenatelný zápach.

Doba schnutí: 48 hodin při 22°C. Je důležité sledovat dobu 
schnutí, aby se zajistila fixace aktivních látek ve dřevě.

VOC:  Limitní hodnota EU pro tento výrobek (Kat. A/e) je 
130g/l (2010), tento výrobek obsahuje max. 33g/l.

Na všechna tlakově upravená dřeva třídy 3 a 4.

Palubky, obložení, zahradní nábytek…

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený nečistot, 

mastnoty, špíny a předchozích nátěrů.

Štětec

Váleček

Rozprašovač: stříkací pistole, lakovací pistole HVLP, 
zahradní postřikovač

Ponoření

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ:

Před použitím nádobu s přípravkem jemně 
protřepejte aby nedošlo k napěnění produktu, nebo 
řádně před a během použití promíchejte.

Nanášejte při teplotách +5 až +35°C 

Neředit.

ŘEDĚNÍ

www.owatrol.cz



APLIKACE:

Štětec, váleček, rozprašovač:

Aplikujte rovnoměrnou a vydatnou vrstvu na všechny 

řezné, vrtané plochy a drážkované konce dřeva. 

Setřete kapky či stékající přebytek prostředku.
Nechte uschnout.

Ponoření:

Ponořte dřevo na 5 minut.

Nechte odkapat přebytek PCD 91.

Nechte uschnout.

PCD 91 je pouze konzervant. Nenahrazuje finální 
nátěr. Po 48 hodinách schnutí, by mělo být tlakově 

®upravené dřevo ošetřeno SEASONITE * nebo jiným 
výrobkem OWATROL vhodným pro nové dřevo, za 
účelem snížení následků zvětrávání - zešednutí, 
štípání, praskaní atd. jako důsledek náhlého 
vystavení slunci a dešti.

25-7 m /l

Aktuální vydatnost se bude lišit v závislosti na 

aplikační metodě, typu, struktuře, stáří a pórovitosti 

povrchu dřeva.

VYDATNOST:

Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu 

byla pečlivě zkontrolována. OWATROL International 

není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod 

kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky 

použity. Pro další rady a informace, prosím, kontaktujte 

n a š e  t e c h n i c k é  o d d ě l e n í  e - m a i l e m  n a 

info@owatrol.com nebo místního OWATROL zástupce 

ve vaší zemi. Výše uvedené informace jsou platné k 

datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky 

zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle 

pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.

KONTAKT:

AMNES - Zuzana Penkalová
Sadová 301/44a, 746 01 Opava
Tel.: +420 774 603 092
E-mail: info@owatrol.cz
www.owatrol.cz

S odkazem na bezpečnostní list, který je k dispozici 

na info@owatrol.cz a text na etiketě. Uchovávejte 

mimo dosah dětí.

Leden  2014

Vodou.

ČIŠTĚNÍ:

Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

Skladujte v originálním balení. 

SKLADOVÁNÍ:


