
BIELZENZWART	
Bitúmenová	 impregnácia	 na	 drevo	 zapustené	 do	 zeme	 alebo	
blízko	zeme	

Charakteristika	

Bielzenzwart	 je	ochranný	výrobok	na	báze	bitúmenu	bez	obsahu	dechtu	určený	na	ochranu	
dreva	 vystaveného	 kontaktu	 so	 zemou	 alebo	 zapusteného	 do	 zeme.	 Vytvára	 hydroizolačnú	
vrstvu,	ktorá	chráni	drevo	pred	prenikaním	vlhkosti	a	pred	agresívnymi	látkami	obsiahnutými	
v	 zemi.	 Vďaka	 vysokému	 obsahu	 pevných	 látok	 zaručuje	 vytvorenie	 odolného	 ochranného	
náteru,	ktorý	účinne	chráni	drevo	pred	plesňami,	biologickou	koróziou	a	hnilobou.	Určené	pre	
drevo,	ktoré	nie	je	priamo	vystavené	UV	lúčom.	Bezpečné	pre	životné	prostredie.	

Zloženie:	 	 	 raHinovaný	bitúmen	bez	pridania	dechtu	
Hustota	pri	20°C:	 	 cca	0,95	kg/l	
Hrúbka	vrstvy:	 	 cca	50	µm	suchý	náter	
Doba	schnutia:	 	 pri	20°C	a	65%	relatívnej	vlhkosti	polosuchý	po	približne	15		 	
	 	 	 	 minútach.	
	 	 	 	 Doba	schnutia	/	nanášania	ďalšej	vrstvy	závisí	od	druhu	dreva	a		
	 	 	 	 od	podmienok	náteru.	
Možnosť	nanášania	
druhej	vrstvy:	 	 po	cca	4	hod.	
Lesk:	 	 	 	 pololesklý	
	 	 	 	 Stupeň	lesku	sa	vplyvom	UV	lúčov	rýchlo	znižuje;	zároveň		 	
	 	 	 	 nastupuje	proces	vypálania	povlaku.	
Obsah	pevných	častíc:	 cca	51%	objemu	
Výdatnosť:	 	 	 8-9	m2/1	l	
	 	 	 	 Silne	závisí	od	druhu	dreva,	hrúbky	vrstvy	a	podmienok	aplikácie.	

Vlastnosti	 	 	 	 	 	 	
- jednoduchá	aplikácia	
- rýchle	schnutie	
- vysoko	efektívny	
- s	vysokou	priľnavosťou	do	podkladu	
- bez	toxínov	(nepoškodzuje	rastliny)	
- na	nové	a	staré	povrchy

Určenia	
- záhradné	drevo	zapustené	do	zeme	(	napr.	
kolíky,	 stĺpy	 tvoriace	 ploty,	 pergoly,	 prvky	
záhradnej	architektúry	alebo	ihriská)	

- konštrukcie	terás	
- základné	nosníky	budov	
- vnútra	kvetináčov	

Odtiene	
- čierna	

Balenia	
- 2,5	l	
- 5	l	



Metódy	nanášania	

Štetec	/	valček		

Príprava	povrchu	

Povrch,	ktorý	sa	má	pokryť,	by	mal	byť	čistý,	odmastený,	zdravý	a	suchý.	Maximálna	vlhkosť	
dreva	nesmie	prekročiť	18%.	Pred	použitím	musí	byť	produkt	dobre	premiešaný.	

Aplikácia	

Nové	drevené	prvky	natrite	dvoma	vrstvami	výrobku	s	odstupom	4	hodín.	Podklady	predtým	
ošetrené	 produktom	 by	 sa	 mali	 po	 vyčistení	 Houtcleanerom	 pokryť	 jednou	 alebo	 dvoma	
vrstvami,	v	závislosti	od	stavu	ich	povrchu.	V	prípade	dreva	určeného	na	čiastočné	zapustenie	
do	zeme	by	mal	 impregnovaný	náter	vyčnievať	min.	10	 cm	nad	povrchom.	Zvyšné	drevo	by	
malo	 byť	 chránené	 jedným	 z	 prípravkov	 spoločnosti	 Koopmans	 Line	 v	 súlade	 s	 pokynmi	
uvedenými	v	jeho	technickom	liste.	

Bezpečnostné	prostriedky	

Ochrana	pokožky	–	používajte	vhodné	ochranné	rukavice. 
Ochrana	tváre	–	ak	je	to	potrebné,	použite	ochranné	okuliare. 

Odporúčania	

Produkt	 je	 pripravený	 na	 používanie.	 Nepridávajte	 cudzie	 prísady.	 Neaplikujte	 pri	 teplote	
nižšej	 ako	 10°C	 a	 vyššej	 ako	 25°C	 a	 pri	 relatívnej	 vlhkosti	 vyššej	 než	 85%.	 Nemaľujte	 vo	
vlhkých	 podmienkach	 (tiež	 ak	 existuje	 pravdepodobnosť	 dažďa,	 hmly,	 snehu),	 za	 horúceho		
počasia	 a	 pri	 silnom	 vetre.	 Podmienky	 lakovania	 určujú	 čas	 schnutia	 vrstvy	 produktu	 a	
vlastnosti	 získaného	 náteru.	 Skladujte	 v	 originálnom,	 uzavretom	balení,	 v	 suchej	 a	 chladnej	
miestnosti,	 pri	 teplote	 vyššej	 ako	 5°C.	 Dátum	 spotreby	 je	 uvedený	 na	 balení	 (mesiac/rok).	
Pracovné	nástroje	čistite	pomocou	Professioneel	Verdunner	3226	zo	sortimentu	NELF	alebo	
pomocou	technického	benzínu.	



Atesty,	certifikáty,	dokumenty	

Karta	bezpečnostných	údajov,	 ktorý	obsahuje	údaje	o	bezpečnosti	 je	dostupná	u	dodávateľa	
výrobkov.	

Doplňujúce	informácie	

Informácie	 uvedené	 v	 technickom	 liste	 nie	 je	 možné	 považovať	 za	 špeciHikáciu.	 Uvedené	
informácie	negarantujú	získanie	vlastností	výrobku.	 Ich	účelom	 je	zaistiť	optimálne	použitie	
výrobku.	Technické	údaje	uvedené	v	technickom	liste	boli	vyhotovené	na	základe	aktuálnych	
poznatkov,	 sú	 presné	 a	 pravdivé,	 avšak	 výrobca	 nezodpovedá	 za	 skladovanie,	 prepravu	 a	
aplikáciu	výrobku.	Z	tohto	dôvodu	uvedené	informácie	nie	je	možné	považovať	v	zmysle	práva	
za	 záväzné	 z	 titulu	 záruky.	 P.K.	 KOOPMANS	 LAKFABRIKEN	 BV	 si	 vyhradzuje	 právo	 nanášať	
zmeny	do	technického	listu	bez	predchádzajúceho	upozornenia.	Všetky	predchádzajúce	verzie	
tohto	 dokumentu	 strácajú	 platnosť	 v	 momente	 publikovania	 novej	 verzie	 technicého	
listu.Vylučuje	sa	zodpovednosť	vyplývajúca	z	uvedených	údajov.		

Verzia	listu:	 	 	 1	

Dátum	aktualizácie:	 11.10.2021	
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