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Technický list    
 

Karbolineum extra 
na dřevo 3 v 1 
dekorativní, impregnační a fungicidní nátěr 
 
Vlastnosti: 
Mimořádné penetrační vlastnosti s hlubokým pronikáním do dřeva. 
Fungicidními účinky proti dřevokazným houbám, plísním, hnilobě a preventivně proti dřevokaznému 
hmyzu. 
Nejsou potřeba žádná napouštědla ani následné ochranné nátěry. 
Dlouhodobě chrání dřevo před nepříznivými povětrnostními vlivy včetně UV záření. 
Zachovává přirozenou kresbu dřeva, neuzavírá póry a umožňuje dřevu dýchat.  
Nátěr se neloupe, nepraská a nevymývá se.  
Dřevo probarvuje a dodává mu přírodně dekorativní vzhled.  
Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. 
 
Použití: 
Stavební dřevěné konstrukce v exteriéru i v interiéru.  

dřevěné fasády, chaty, chalupy, šindelové střechy, obložení, pergoly, ploty, altány, parkovací 
přístřešky, okna, okenice a jiné  
 
Příprava podkladu: 
Natírané dřevo musí být proschlé (relativní vlhkost max. 15%), zbavené starých nátěrů a jiných 
mechanických a vegetativních nečistot včetně pryskyřičných výronů.  
 
Způsob nanášení: 
Před použitím přípravek důkladně promíchejte, případně protřepte. Nanáší se štětcem, válečkem, 
stříkací pistolí nebo máčením v jedné i více vrstvách. Aplikace další vrstvy vždy až po vsáknutí 
předchozí. Nános by měl před zaschnutím zcela vpenetrovat do dřeva, aby se nevytvářela lesklá místa.  
Doba zasychání - obvykle do 24 hodin - závisí na teplotě a proudění vzduchu, vlhkosti a savosti 
podkladu. Na hladce opracovaném a málo savém dřevě může být tato doba delší. Výsledný odstín se 
může lišit v závislosti na druhu natíraného dřeva.  Doporučujeme provést zkušební nátěr menší plochy. 
 
Ředění: 
Neředí se. Ředidlo S6005 nebo S 6006 pro čištění pomůcek. 
 
Vydatnost: 
Doporučujeme aplikovat minimálně 150 g/m2 ( 6,7 m2 z 1 kg ), aby byla zajištěna dostatečná 
fungicidní účinnost. 
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Odstín: 
jantar, pinie, dub, ořech, mahagon, kaštan, teak, třešeň, palisandr, jedle 
Odstíny nejsou standardizovány. 
 
Balení:  
0,7 kg plechová láhev, 3,5 kg; 8 kg kanystr, 160 kg sud 
 
Technické požadavky: 

a) vlastnosti v tekutém stavu 
  Pach: po použitých surovinách 

  Konzistence: min. 10 s (22 ± 2 °C, 4 mm) 

  Sušina: min. 40 hmot. % 
 b) vlastnosti zaschlého nátěru 
   Vzhled: polotransparentní nátěr 
 
  
Technické údaje: 
Hustota produktu: 0,86 – 0,91 g/cm3 

Obsah organických rozpouštědel: 0,45 – 0,48 kg/1 kg produktu 
Obsah těkavého organického uhlíku: 0,378 – 0,404 kg/1 kg produktu 
Obsah netěkavých látek:  45 – 52 objem.%  
Obsah těkavých organických látek (VOC) : 380 - 450g/l 
Mezní hodnota VOC (subkategorie A/f) : 700 g/l 
Maximální obsah VOC: 450 g/l 
Typové označení přípravku KARBOLINEUM® EXTRA dle ČSN 49 0600-1 je Fb, Ip, P, 1, 2, 3, S. Pro 
Slovenskou republiku  typové označení dle STN 49 0600-1 je Iv, P, B, W, 4.  
 

Upozornění: 
KARBOLINEUM EXTRA nelze použít k povrchové úpravě předmětů přicházejících do styku s 
potravinami, krmivy a pitnou vodou a k impregnaci dětských hraček a nábytku. 
 
Skladování:  
V dobře  uzavřených nádobách při teplotách +5 až +25 °C, chránit před otevřeným ohněm. Přípravek 
nesmí uniknout do půdy ani do odpadních vod.  
 
Likvidace obalů: 
Použitý obal, nespotřebovaný či znehodnocený výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními 
komunálními předpisy pro sběr a likvidaci nebezpečných odpadů 
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Označení specifické rizikovosti: 
R 10: Hořlavý  
R 20/21/22: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití 
R 37/38: Dráždí dýchací orgány a kůži   
R 43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží  
R 51/53: Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 

vodním  prostředí 
R 65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic 
   
Označení pro bezpečné nakládání: 
S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí 
S 13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 
S 23: Nevdechujte páry a aerosoly 
S 24: Zamezte styku s kůží 
S 29: Nevylévejte do kanalizace 
S 36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice 
S 46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 
S 51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách 
S 56: Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo 

nebezpečné odpady 
S 62: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 

tento obal nebo označení 
  
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.  
 

Bezpečnostní značky 
       Xn           N    Hořlavý 

    
Zdraví škodlivý  Nebezpečný pro  

životní prostředí 
Odvolání: 
Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky 
laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často 
používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako 
takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, 
použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním. 
 
 
Datum vydání:  9.1.2013 


