GORI 356

GORI 356

Technický list
GORI 356 je vodou ředitelný produkt, určený k impregnaci neošetřených
dřevin pro venkovní použití.
Přípravek GORI 356 je určen pro průmyslovou impregnaci podle normy EN
599-1. Výrobek chrání povrch dřeva a impregnovanou oblast proti
dřevokazným a zabarvujícím houbám. Kromě toho si dřevo uchovává své
stabilní rozměry.
Při dalším ošetření zaručuje GORI 356 menší skvrnitost, protože schopnost
absorpce je vyrovnávána pomocí plnicích vlastností pojiva.

Složení:

Aktivní látky:

0,9 % propiconazol*
0,3 % terabuconazol
0,3 % 3-jodo-proponyl-butyl-carbamat

Syntetická pojiva
Voda
* Produkt vyvinutý a vyráběný firmou JANSSEN PHAMACEUTICA N.V., Beerse, Belgie
Vlastnosti:

Hustota:
Obsah pevné látky:
Teplota vznícení:

cca. 1,0 g/ml
cca. 6,2 % w/w
Nehořlavý.

Velikost balení:

5, 20, 120, 600 a 1000 litrový kontejner.

Technická data pro použití
Použití:

GORI 356 je určen k impregnaci jehličnatých a listnatých dřevin.
GORI 356
GORI 615
GORI 650
GORI 660

Způsob nanášení:

Polévání nebo máčení.
Optimální teplota pro výrobky a okolí:

18-22 °C

Optimální relativní vlhkost:

cca. 50 %

Před použitím přípravek dobře promíchejte.
Obsah vlhkosti ve dřevě musí být cca. 13 % a by nemel přesahovat 15 %.

Teoretická
spotřebat:

Liší se podle kvality dřeva a způsobu nanášení.

Doba schnutí:

Určeno při 20 °C a relativní vlhkosti 50 %:

GORI 356 se dodává hotový k použití. Během aplikace se doporučuje upravit výrobek
pomocí vody tak, aby byl dodržen obsah pevných částic na příbižně 6 %.

Suché pro zpracování:
Suché pro přestříkání::

1-2 hodiny
3-4 hodiny

Doba schnutí může být zkrácena pomocí speciálních vysoušecích systémů s podporovaným
schnutím. Doba schnutí se může měnit dle druhu dřeviny, teploty, vlhkosti vzduchu a větrání.
Čištění:

Polévací zařízení lze vyčistit vodou. Pro znečištěné zařízení použijte čisticí kapalinu GORI
Cleaning Fluid 910.004.00 a opláchněte je čistou vodou.

Skladování:

GORI 356 musí být skladován při teplotě nad +5 °C.Trvanlivost neotevřených balení je
24 měsíců od data výroby. Balení po použití neprodyšně uzavřít. Neskladovat společně s
potravinami nebo krmivy.

Ochrana zdraví
a bezpečnost:

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informaci
o výrobku.
Další informace naleznete v bezpečnostním listu materiálů.
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Výše uvedené informace jsou dány dle našeho nejlepšího vědomí a na
základě nejnovějšího technického stavu. Jsou nezávazné a neosvobozují
kupujícího a zpracovatele svých povinností, vyzkoušet si naše produkty
vlastním testem na způsob použití a postup. Z důvodů různorodých možností
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použití a zpracování se však musí vyloučit odpovědnost a závaznost.

