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Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2610-20 
 
 

Rozpuszczalnikowy grunt przeciwko sini�nie, barwny, 
lazuruj�cy.  
Odznaczony znakiem jako�ci RAL przyznawanym �rodkom ochrony drewna , po 
sprawdzeniu ich skuteczno�ci i stwierdzeniu braku szkodliwego oddziaływania na 
człowieka i �rodowisko naturalne. Nr 758.  
 
Wła�ciwo�ci 
Aidol Induline GL-350 T  jest lazur� chroni�c� drewno, 
zapobiega atakom grzybów, dost�pna w kolorach 
wła�ciwych dla lazur. 
 
Obszary stosowania 
Wsz�dzie tam gdzie wymagana jest ochrona przed 
sinizn� , tzn. wszystkie rodzaje drewna wystawione na 
działanie czynników atmosferycznych, bez kontaktu z 
ziemi� . Zachowuj�ce i nie zachowuj�ce wymiaru 
drewniane elementy budowlane typu okna, drzwi, 
odeskowania etc. 
 
Sposób stosowania 
Malowanie tradycyjne p�dzlem, zanurzanie, flutacja, 
natrysk tylko w zamkni�tych urz�dzeniach. Po 
dokładnym wymieszaniu Aidol Induline GL-350 T jest 
gotowy do u�ycia. Korzystaj�c z du�ych pojemników 
zawarto�� ich nale�y wymiesza� tak�e w trakcie 
stosowania i po przerwach w pracy. Wanny 
impregnacyjne ka�dorazowo szczelnie okry�. Podło�e 
drewna musi by� czyste, wolne od tłuszczu, wosku , 
silikonu . Wilgotno��  nie powinna przekracza� 15 % 
dla drzew iglastych i 12 % dla li�ciastych.  
Po wyschni�ciu, na warstw� z Aidol Induline GL- 350 T 
nakłada� mo�na wszystkie ogólnie dost�pne lazury. 
Kolor i wzajemn� tolerancj� z podło�em sprawdzi� 
wykonuj�c próbne malowanie. Aidol Induline GL 350 T 
bezbarwny nie nadaje si� do powierzchni 
wystawionych na bezpo�rednie oddziaływanie 
czynników atmosferycznych.  
 
Wskazówki 
�rodki ochrony drewna zawieraj� substancje 
biologicznie czynne daj�ce ochron� przed szkodnikami 
Mog� by� stosowane tylko w dozwolonych obszarach. 
Nadu�ycie mo�e by� szkodliwe dla zdrowia i 
�rodowiska naturalnego. Nie stosowa� do drewna 
maj�cego bezpo�redni kontakt z �ywno�ci� i karm� dla 
zwierz�t. Produkt nie powinien te� przedosta� si� w 
�adnej postaci do wód powierzchniowych .W trakcie 

stosowania zachowa� wymagane �rodki 
bezpiecze�stwa odpowiednio do  umieszczonych na 
pojemniku oznacze�. Reklamacje dotycz�ce koloru 
b�d� tylko wtedy rozpatrywane, gdy przed 
rozpocz�ciem realizacji obiektu wykonana zostanie 
próbka i przesłana do nas w celu ustalenia przyczyny i 
usuni�cia niezgodno�ci kolorystycznej. W innych 
wypadkach reklamacje nie b�d� uwzgl�dniane. 
 
Narz�dzia i czyszczenie 
Narz�dzia natychmiast po u�yciu wyczy�ci� 
rozcie�czalnikiem o nazwie Verdünnung V101. Brudn� 
ciecz usun�� zgodnie z przepisami. 
 
Zu�ycie 
Skuteczno�� przeciw sini�nie osi�ga si� po nało�eniu 
160 –200 ml na m2 powierzchni. 
 
Schni�cie 
Ok. 24 godziny, przy temperaturze + 20°C i wilgotno�ci 
wzgl�dnej powietrza 65 %. Ni�sze temperatury i 
wy�sza wilgotno�� powietrza wydłu�aj� czas schni�cia. 
 
Substancja biologicznie aktywna 
0,55 % dichlofluanid 
 
Trwało�� podczas składowania 
W zamkni�tych, oryginalnych pojemnikach w suchym i 
chłodnym miejscu ok. 2 lat.  
 
Dane techniczne  
G�sto�� :   ok. 0,82 g/cm3 przy + 20 °C 
Lepko��:   ok.12 s w 4 mm kubku Forda   

             przy 20°C 
�rodek wi���cy:  �ywica alkidowa 
Zapach:   delikatny , po wyschni�ciu   

zanika 
Temperatura zapłonu:  ok. 37 °C 
Stopie� połysku:  jedwabi�cie błyszcz�cy 
Rodzaj opakowania:  pojemniki blaszane  2,5 l,  30 
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Kolor:    2610 bezbarwny   
    2611 hemlock, 2612 sosna,  
   2613 jasny d�b,  

2614 afrormosia, 2615 teak,   
2616 orzech, 2617 
palisander, 2618 afzelia, 2620 
kolory nietypowe 

Bezpiecze�stwo , ochrona �rodowiska, 
usuwanie 
Łatwopalny  
Nie mo�e przedosta� si� do wód powierzchniowych 
W razie połkni�cia mo�e uszkodzi� płuca 
Nie dopu�ci� , aby dostał si� w r�ce dzieci. Nie 
wdycha� oparów. Stosowa� odzie� ochronn� i okulary 
ochronne.  
Trzyma� z dala od �ywno�ci, napojów , karmy dla 
zwierz�t. Unika� kontaktu z oczami i ze skór�. Je�li 

jednak do niego dojdzie oczy obficie przemy�  wod� i 
skontaktowa� si� z lekarzem. W razie połkni�cia nie 
powodowa� wymiotów, natychmiast uda� si� do 
lekarza. 
Produkt zawiera   dwutlenek butanowy , dichlofluanid . 
Mo�e powodowa� reakcje alergiczne. 
Kod produkt: HSM-LV 30 
 
Resztki produktu usuwa� zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami. Puste opakowania odda� do recyklingu. 
Nie wrzuca� do wody i nie zakopywa�. Klasa 
zagro�enia wody 2. 
 
Oznaczenia  
VbF: A III 
GefStoffV:Xn szkodliwy dla zdrowia 
GGVS/ADR klasa 3, cyfra 31 c. UN 1263 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powy�sze wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Poniewa� rodzaje zastosowa� i sposób u�ycia s� poza  
nasz� kontrol� , z tre�ci tej instrukcji nie wynika �adna odpowiedzialno�� producenta. 
 
Wskazówki wykraczaj�ce poza zawarto�� tej instrukcji lub wskazówki ró�ni�ce si� od tre�ci 
instrukcji wymagaj� pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty . 
 
W ka�dym przypadku obowi�zuj� nasze ogólne warunki handlowe. 
 
Z chwil� wydania niniejszej instrukcji technicznej poprzednie trac� swoj� wa�no��. 
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