
Balenie
1 l, 5 l, 10l, 20l

Farebnosť
bezfarebný

zelený

hnedý

Použitie

Altány,  
pergoly, chaty, zruby

Drevený záhradný nábytok  
a drevené konštrukcie

Krovy a štíty 

Drevené ploty 

Drevené obklady,  
stropy, drevené podlahy

Drevené dvere  
a zárubne

Schodnice 

Okenice 

Parkety a drevené podlahy

KROVSAN KONCENTRÁT + je špeciálny vodouriediteľný koncentrát 
na ochranu dreva s  likvidačným a  preventívnym účinkom proti 
škodcom. Má fungicídny a  insekticídny účinok, je určený proti 
hubám a zamodraniu dreva.

Prípravok je určený na drevené, drevovláknité a drevotrieskové povrchy, je odolný 
voči poveternosti. Náter je určený ako základný, ochranný a napúšťací náter dreva pod 
vodouriediteľné alebo syntetické laky a lazúry. Prípravok je určený na ochranu dreva. 
KROVSAN KONCENTRÁT + je vodouriediteľný koncentrát obsahujúci alkydové spojivo 
a prísady. Produkt je na báze modifikovanej alkydovej emulzie. Obsahuje aktívne zložky 
pôsobiace proti drevokazným hubám a hmyzu. Ľahko preniká do povrchu dreva. Po uschnutí 
je bez zápachu a z dreva je nevymývateľný.

Návod na použitie
Povrch dreva musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty a nečistôt. Pred použitím prípravok 
dobre premiešajte. Prípravok sa nesmie aplikovať na zmrznutý povrch.

KROVSAN KONCENTRÁT + je určený na všetky typy dreva. Nesmie byť v priamom kontakte 
s pôdou alebo povrchovou vodou. Prípravok je určený na drevené fasády, okná (vnútorné aj 
vonkajšie časti), dvere, garáže, okenice, zábradlia a iné výrobky z dreva. V prípade, že sa prípra-
vok používa v interiéri, mal by sa aplikovať s vrchným náterom. Povrch dreva musí byť suchý, 
čistý, zbavený mastnoty a nečistôt. Pred použitím prípravok dobre premiešajte. Prípravok sa 
nesmie aplikovať na zmrznutý povrch. Pred použitím prípravok dobre premiešajte.

Doporučená teplota pre aplikáciu a podklad je od 10 - 30 °C.

Aplikácia: štetcom alebo valčekom

Výdatnosť: z 1l nariedeného prípravku cca 40 m²

Riedenie: 1 :3 (1l prípravku : 3 l vody)

Čas schnutia: 4 – 6 hodín za normálnych podmienok (20°C). Nízke teploty, zvýšená 
vlhkosť a zložky niektorých typov dreva môžu zvýšiť čas schnutia.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred po-
užitím si prečítajte údaje na obale a pripojené 
informácie o výrobky.
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