
Technický list 

HOLZ 2000 
     OCHRANNÝ PROSTRIEDOK NA DREVO 

Popis: 
HOLZ 2000 je profesionálny výrobok s formuláciou (presným vyjadrením) ako biologicky
rozložiteľný a teda je oslobodený od špeciálnych legislatívnych nariadení, ako je Zákon č. 1350
z 18/12/64. Postupné a nie príliš rýchle sušenie umožňuje jeho prenikanie do hĺbky, bez škvŕn
a kruhov po aplikácii. Správne agresívny, nemení vlákno dreva, zaručuje výborný výsledok. Jeho 
aplikácia pomáha predchádzať a odstraňovať škodcov dreva a to definitívnym spôsobom, ako napr. 

červotoče a parazity vo všeobecnosti.

Chemicko-fyzikálne charakteristiky: 
Skupenstvo: kvapalina
Farba: bezfarebný
Zápach: charakteristický
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný
Bod zápalnosti: 21° C - 55° C
Výťažnosť: 6 – 8 m2 podľa nasiakavosti podkladu
Riedenie: pripravený na použitie.

Spôsob použitia: 
Pred aplikáciou je vhodné odstrániť prach z opracovávaného povrchu. Výrobok, ktorý je 
rovnomerne nanesený alebo vstreknutý, rozvinie svoje liečivé a ochranné pôsobenie. Necháme ho
vyschnúť aspoň 12 – 24 hodín (podľa podmienok okolitého prostredia) predtým, ako pristúpime
k následným povrchovým úpravám. Výrobok je možné aplikovať pomocou štetca alebo striekaním, 
pričom nepoškodzuje nátery a po vyschnutí nespôsobuje problémy ďalším náterom a to aj v prípade, 
že ide o výrobky na báze vody. Ak je aplikovaný s cieľom ošetrenia a nie ako ochranné 
(preventívne) pôsobenie, doporučujeme prikryť výrobok spôsobom, aby sa zabránilo jeho 
vyparovaniu. Po vstreknutí do otvoru tento uzavrieť pomocou voskového tmelu STUCCORAPIDO. 
Spomalené sušenie spôsobí úplné nasiaknutie dreva a zosilní účinnosť výrobku. Ak je to nutné, 
postup zopakujte.

Skladovanie: 
Výrobok skladovať v čistom a dobre vetranom prostredí, ďaleko od zdrojov tepla a priamych
slnečných lúčov. Ak je to možné, skladovať pri teplote minimálne + 5° C a maximálne + 35° C.

Výrobok uskladňovať prednostne v pôvodných nádobách.

Balenie: 
Výrobok je k dispozícii vo fľašiach s obsahom 1 l, 5 l a v kanistroch 10 l, 20 l.  
Upozornenia:
Ľahko zápalný! Používať prednostne v dobre vetranom prostredí. Používať vždy vhodný ochranný
odev. Zabrániť kontaktu s inými materiálmi, ktoré by mohli byť s výrobkom nekompatibilné (voda,
oxidačné činidlá).
Naše technické listy sú zostavené na základe priemerných výsledkov našich skúšok. Technické rady 

poskytujeme v dobrej viere, predsa len však bez záruky. V skutočnosti sú rôzne druhy 
podkladov, podmienky aplikácie, používané zariadenia, spôsoby riedenia súčasťou 
konečného výsledku a  často mimo akejkoľvek kontroly. Užívateľ musí vyskúšať hotové 
výrobky a preveriť tak skutočnosť, či sú vhodné pre jeho požiadavky. Z našej strany je 
zaručená kontinuita chemicko-fyzikálnych charakteristík

http://www.sircolor.sk/



