
 Technický list BW0052 
 
HOLZMASSE BASE         
  pryskyřičné pojivo pro dřevěné tmely 0051, 0052, 0053, 0054 
 
Popis Smícháním s dřevěným práškem vzniknutým broušením dřeva, lze snadno dosáhnout roztíratelné konzistence pasty. V 

závislosti na druhu dřeva, jeho savosti, velikosti zrna a konzistenci pasty, kterou chcete získat, bude poměr 1 díl prášku a ¾ 
pastové směsi. Pryskyřice jako pojivo nemění původní barvu dřeva. Výplně jsou výborně barevně sladěné s původní barvou 
dřeva, ze kterého byl získán prach.  

Způsob použití  V případě, že povrch, který má být ošetřován obsahuje malé vady, je vhodnější tekuté plnidlo. V případě větších vad je 
vhodné.Vyplňte jednou nebo dvakrát v závislosti na potřebném množství. Doba sušení se pohybuje mezi 5 – 45 minutami v 
závislosti na na tloušťce nánosu. Po vyschnutí povrchu můžeme přistoupit k broušení a lakování. 

 
Podklad Dřevo 

Technické 
parametry -  Konzistence     tekutá 
 -  Barva      barevný 
 -  Zápach      typický 
 -  Rozpustnost     rozpustný v rozpouštědle 
 -  Bod varu      > 40 °C 
 -  Bod vzplanutí     < 23 °C 
 -  Teplota vznícení     > 285 °C 
 -  Destilační interval     40-126 °C 
 -  Měrná hmotnost     0,92 kg/l 
 -  Samozápalnost     370 °C 
 -  Rozpustnost ve vodě     částečně rozpustný 
 -  Klasifikace podle 2004/42/EU    hodnota VOC (2010): 662 g/l  
 

     
Aplikace Štětec, nástřik 

Teplota při aplik. +5 °C až + 25 °C 

Rel. vlhkost max. 80%  

Způsob dodávky Plechovky 0,5 l, 1 l, 5l, 10 l  

 
 
Skladování 

 Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby daleko od zdrojů tepla. CHRÁNIT 
PŘED OHNĚM, TEPLEM, MRAZEM. Zabránit proniknutí materiálu do zdrojů vody.  

 Bezpečnost práce a bezpeč. normy 

Symbol nebezpečnosti: Xi: Dráždivý, F: Vysoce hořlavý; R11 Vysoce hořlavým; R36 Dráždí oči; R66 Opakovaná expozice může způsobit 
vysušení nebo popraskání kůže; R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě; S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S9 Uchovávejte obal na 
dobře větraném místě; S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření; S25 Zamezte styku s očima; S43 V případě požáru použijte 
písek, oxid uhličitý nebo hasící prášek. Nikdy nepoužívat vodu.; S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 
označení. Doporučuje se během manipulace používat rukavice a brýle, event. masky. Při zasažení očí: vymývat velkým množstvím vody po dobu 
alespoň 15 minut a ihned navštívit lékaře. Při zasažení kůže: ihned umýt velkým množstvím vody, sundat kontaminovaný oděv. V případě 
vdechnutí: postiženého přemístit na čerstvý vzduch, při potížích navštívit lékaře. Při požití: nevyvolávat zvracení, nic nepodávat ústy a ihned 
navštívit lékaře. 
 
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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