
®PCD 91 ČISTENIE A OCHRANA DREVA

POPIS VÝROBKU:

ZÁKLADNÉ POUŽITIE:

Konzervačný prostriedok na rezné plochy dreva

Vysoko penetračné vlastnosti.

Netvorí film.

Pripravený na použitie, jednoduchá aplikácia.

Výrobok na vodnej báze.

Zachováva celistvosť tlakovo upraveného dreva.

Chráni pred útokmi hmyzu a húb, a to dokonca aj vo 
vlhkom a uzatvorenom prostredí.

Skvelá penetrácia do rezaných, vŕtaných a 
drážkovaných koncov dreva.

Kompatibilný s jednozložkovými a dvojzložkovými 
finálnymi nátermi.

PCD 91 je konzervačný prostriedok na vodnej báze na konzerváciu otvorených rezných plôch (čiel) tlakovo upraveného 
dreva triedy 3 a 4. Aplikáciou na otvorené rezy, vyvŕtané alebo drážkované konce udrží PCD 91 drevo zakonzervované 
a celistvé. K dispozícii v zelenej a hnedej farbe, PCD 91 sa aplikuje jednoducho a rýchlo ako na mieste, tak aj v 
dielenskom prostredí.

Vzhľad: matný

Typ spojiva: akrylová živica

Typ rozpúšťadla: voda

Merná hmotnost (pri 18°C): 1 ± 0,1

Skupenstvo: polokvapalné

Obsah pevných látok: 7%±1

PH: 8 ± 0,5

Horľavosť: nie je zaradený medzi horľaviny

Bod vzplanutia: > 100°C

Skladovateľnosť: 3 roky v neotvorenom originálnom balení

Veľkosť balenia: 300 ml, 1l, (10l na objednanie)

Farba: zelená, hnedá

Vzhľad a zápach: zelená farba je v kvapalnej forme 
modrozelená. Akonáhle je aplikovaná na prírodne ošetrené 
drevo, uschne na zelenú farbu. Hnedá farba má hnedý 
odtieň aj v kvapalnej forme. Slabý alebo nezaznamenateľný 
zápach. 
Doba schnutia: 48 hodín pri 22°C. Je dôležité sledovať 
dobu schnutia, aby sa zaistila fixácia aktívnych látok v 
dreve. 
VOC: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (Kat. A/e) je 
130g/l (2010), tento výrobok obsahuje max. 33g/l.

Na všetky typy tlakovo upraveného dreva triedy 3 a 4.

Palubovky, obloženie, záhradný nábytok,...

Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený nečistôt, 

mastnoty, špiny a predchádzajúcich náterov. Štetec

Valček

Rozprašovač: striekacia pištoľ, lakovacia pištoľ HVLP, 
záhradný postrekovač

Ponorenie

ZÁSADY SPRÁVNEHO POUŽITIA:

Pred použitím nádobu s prípravkom jemne pretrepte 
aby nedošlo k napenenie produktu, alebo riadne pred 
a počas použitia premiešajte.

Nanášajte pri teplotách +5 až + 35°C.

Neriediť.

RIEDENIE:

www.owatrol.cz

NANÁŠACIE POMÔCKY:

PRÍPRAVA POVRCHU:



APLIKÁCIA:

Štetec, valček, rozprašovač:

Aplikujte rovnomerne výdatnú vrstvu na všetky 

rezané, vŕtané plochy a drážkované konce dreva.

Zotrite kvapky alebo stekajúci prebytok produktu.

Nechajte zaschnúť.

Ponorenie:

Ponorte drevo na 5 minúť.

Nechajte odkvapkať prebytočný PCD 91.

Nechajte zaschnúť.

PCD 91 je konzervant. Nenahrádza finálny náter. 

Po 48 hodinách schnutia by malo byť tlakovo 
®upravené drevo natreté produktom SEASONITE * 

alebo iným výrobkom OWATROL vhodným na nové 
drevo, za účelom zníženia následkov zvetrávania – 
zašednutie, štiepenie, ohýbanie atď.  ako dôsledok 
náhleho vystavenia slnku a dažďu. 

25-7 m /l

Aktuálna výdatnosť sa bude líšiť v závislosti na 

aplikačnej metóde, type, štruktúre, veku a pórovitosti 

dreva. 

VÝDATNOSŤ:

Správnosť údajov obsiahnutých v tomto technickom 

liste bola dôsledne skontrolovaná.Owatrol International 

nie je schopný garantovať výsledky, pretože nemá pod 

kontrolou podmienky, v akých boli naše výrobky 

použité. Pre ďalšie rady a informácie, prosím, 

kontaktujte naše technické oddelenie e-mailom na 

info@owatrol.com alebo miestneho OWATROL 

zástupcu vo Vašej zemi. Vyššie uvedené informácie sú 

platné k dátumu vystavenia. Všetky ostatné OWATROL 

výrobky spomenuté v tomto dokumente by mali byť 

použité podľa pokynov uvedených na etikete a v 

technickom liste. 

KONTAKT:

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

S odkazom na bezpečnostný list, ktorý je k dispozícii 

na info@owatrol.cz a text na etikete. Uchovávajte 

mimo dosahu detí.

Január  2014

Vodou.

ČISTENIE:

Chrániť pred mrazom a vysokými teplotami.

Skladujte v originálnom balení.

SKLADOVANIE:
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