
Technický list BW0084 
 

HOLZ 2000        
Konzervační prostředek pro ochranu dřeva   0083, 0084, 0085, 0086, 0084S        
 
Popis HOLZ 2000 je speciální směs rozpouštědel pro preventivní péči a ochranu povrchů vystavených napadením škůdců dřeva.  

Postupné vysoušení umožňuje výbornou penetraci, bez stop nebo skvrn předchozí aplikace. Má dobrou agresivitu, aniž by se 
změnila struktura dřevěných vláken. Tudíž zaručuje výborný výsledek, který odstraňuje a zabraňuje průniku všech škodlivých 
látek působících na dřevo, jako jsou červotoči a parazité obecně. 

 
Způsob použití  Lze aplikovat štětcem nebo nástřikem pomocí injekční stříkačky. Před aplikací se doporučuje ošetřovaný povrch zbavit 

prachu. Výrobek nanesen rovnoměrně nebo injekčně začne působit. Nechá se schnout 12-24 hodin (v závislosti na teplotě 
okolí) před provedením jakékoli další aplikace. Po injekci do otvoru se otvor může uzavřít pomocí retušovací voskové výplně 
STUCCORAPIDO. Pomalé sušení zesiluje účinnost výrobku. Pokud je to nutné postup opakujte. 

  
Podklad Dřevo. 

Technické 
parametry -  Barva      bezbarvý 
 -  Zápach      charakteristický 
 -  Bod vzplanutí     21 ° - 55 ° C 
 -  Měrná hmotnost     0,83 kg/l 
 -  Bod varu      > 40 °C 
 -  Bod vzplanutí     > 21 °C 
 -  Teplota vznícení     > 340 °C 
 -  Destilační interval     155-185 °C 
 -  Rozpustnost     rozpustný v rozpouštědle 
 -  Rozpustnost ve vodě     nerozpustný 
 -  Klasifikace podle 2004/42/EU    hodnota VOC (2010): 829 g/l přípravku 

 
     

Aplikace Štětec, injekční stříkačka 

Teplota při aplik. +5 °C až + 35 °C 

Vydatnost  6 - 8 m2/l  hodnota je pouze informativní, záleží na typu dřeva 

Rel. vlhkost max. 80%  

Způsob dodávky láhve 100 ml, 250 ml, plechovky 1l, 5l, 10l, 25l, 400ml sprej 

Skladování 

 Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. 
Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem. Skladovat mimo 
dosah zdrojů tepla, plamenů a jisker.  

 
Bezpečnost práce a bezpeč. normy 
Xn: Zdraví škodlivý, R věty: R 10  Hořlavý; R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic  S věty: S 2 Uchovávejte mimo dosah 
dětí; S 23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce); S36/37  Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné 
rukavice; S 43 V případě požáru použijte písek, oxid uhličitý nebo hasící prášek. Nikdy nepoužívat vodu; S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Výrobek je hořlavý, výrobek používejte v dobře větraném prostoru. Při 
práci s výrobkem používejte vhodný ochranný oděv. Vyhněte se kontaktu s jinými materiály, které mohou být neslučitelné s tímto produktem 
(voda, oxidační činidla). Pro profesionální použití. 
 
 
Likvidace obalů 
 
 
 
 
 

Pevný  odpad  může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění.  
Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.   
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky      kód odpadu  08 01 11 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné         kód odpadu  15 01 10 
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