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Smaltoxyl Hydro 

Conservant  

Conservant pentru lemn 
pe baza de apă 

Randament: 15-17 
m²/lt 

Uscare: 1 - 2 ore 

Diluare: gata pentru 
utilizare 

Revopsire: 4 - 6 ore 

Ambalaj: 750ml, 2,5lt, 5lt 

Aplicare: Pensulă, Rulou 

 
 

 
 

 CARACTERISTICI GENERALE  

Smaltoxyl Hydro Conservant este un conservant hidrosolubil de 

utilizare interior și exterior care pătrunde și impregnează porii 

lemnului, conferind o protecție eficace împotriva fungilor 

septici (care atacă și distrug lemnul) și împotriva fungilor care 

deformează lemnul provocând cianoză, pete și mucegai.   

Menține elasticitatea sa cu rezultatul de a urma mișcările 

naturale a lemnului și a respira în paralel. Are miros redus și se 

revopsește cu lacuri Smaltoxyl pe baza de apă și diluant (uz 

Universal). 
 

 

Greutate 
specifică 

1,01 – 1,03 kg/lt 

Randament 15-17 m²/lt per strat, depinde de 

absorbabilitatea suprafeței. Randamanetul crește cu 

straturile. 

Diluare 
Gata pentru utilizare. 

Uscare 
Uscat la atingere în 1 - 2 ore. 

Revopsire 
Se revopsește în 4-6 ore. Acești timpi se prelungesc 

sub condiții meteo de frig și umezeală. 

Clasa COV 
A. ”Vopsele absorbabile pentru lemn”. Tip Y. 

Valoare limită COV:130gr/lt. 

B. ”Grunduri de adeziune (care conferă proprietăți 

hidrofobe sau/și protejează lemnul împotriva 

cianozei)”. Tip Y. Valoare limită COV: 30 gr/lt. 

Maxim de concentrație COV al produsului gata spre 

utilizare: 20gr/lt. 

Numărul 

aprobării 

ΥπΑΑΤ GR: ΤΠ8-0065-ΟΠ 

ΥπΓ CY: ΤΠ8-58 

Durata de viață 

în recipient 

18 luni de zile. 

Compoziția 

Substanțelor 
active 

0,62 % β/ο IPBC & 1,25% β/ο Propiconazole. 

Doza 
115 - 135 ml/m² per două straturi. Foarte eficientă 

compoziție potrivită pentru uz profesional. 

Nuanță 
Incolor și nuanțe gata preparate. 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

http://www.vechro.gr/
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Suprafața trebuie curățată de praf, grăsimi, uleiuri, vopsele vechi 

friabile, rugină, să fie sablată și să fie curățată bine de praf. 

 APLICARE  

Amestecăm bine înainte de utilizare dar și pe durata vopsitului. Aplicăm 

două straturi SMALTOXYL hydro conservant pe suprafețe uscate și 

perfect curate pe direcția ”apelor” lemnului. 

Culoarea finală poate fi aplicată după caz cu Smaltoxyl Hydro sau oricare 

lac cu diluant VECHRO. 
 

 

Pe durata lucrării mențineți uneltele ”umede” într-un vas sau lighean cu 

vopseaua. Stoarceți bine vopseaua de pe unelte înapoi în cutie și 

curățați-le cu apă caldă și săpun. Dacă vopseaua se usucă se 

îndepărtează numai cu detergenți puternici. Nu aruncați lichidele de 

spălare în orizontul acvifer. 
 

 

Temperatura spațiului 8–30οC iar umiditatea relativă sub 80%. Conținutul 

maxim în umiditate nu trebuie să depășească 18% pentru lemnul moale 

poros și 15% pentru lemnul dur. Condițiile adverse pe durata aplicării pot 

altera proprietățile finale a produsului. 

 
 

Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea 

la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de 

vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu 

adevărat impactul ciclului de viață a produselor asupra mediului. 
 

 

Conține IPBC & PROPICONAZOLE. Poate provoca reacție alergică. Pentru 

evitarea pericolelor asupra sănătății umane și asupra mediului, urmați 

instrucțiunile de utilizare de pe eticheta produsului. 
 

 

Citiți eticheta înainte de utilizare. A fi păstrat departe de copii. Mai 

multe informații la Fișele cu Datele de Securitate (MSDS) ale produselor. 

Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare 

autorizate și sunt rezultatul cunoașterii și a experienței personalului științific a societății. Calitatea produsului este 

garantată de către societate, care este aliniată cu cerințele standardelor ISO 9001,14001 și al Regulamentului EMAS. În 

calitate de producători nu purtăm nici o răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în caz ul în care produsul 

nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare. 

CONDIȚII DE APLICARE 

DEPOZITARE 

NOTIFICĂRI 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 

CURĂȚIREA UNELTELOR 

http://www.vechro.gr/

