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PASKIRTIS  

Tirpalas HOLZ PROF – skirtas kompleksiškai apsaugoti medieną nuo užsiliepsnojimo, degimo, 

ugnies plitimo patalpų viduje bei išorėje. Padengta mediena tampa atspari atmosferos poveikiui, 

krituliam, kondensatui bei dirvožemio drėgmei ne kontakte su žeme. Naudojamas tiek naujai tiek 

anksčiau antipirenais ar impregnatais padengtiems mediniams paviršiams(gegnėms, sijoms, 

skersiniams, skaloms, užlaidoms, uždangoms, pertvaroms, sienoms, grindims, dailylentėms), taip 

pat kitoms pjautinės, obliuotos, klijuotos medienos konstrukcijoms, kurios naudojamos buityje, 

pramonėje ar ūkyje. HOLZ PROF netinka paviršiams, kurie prieš tai buvo padengti kita medžiaga: 

alyva, dažais, laku ar kita sluoksnį sudarančia ar drėgmę atstumiančia medžiaga.  

PRIVALUMAI  

• Priešgaisrinė medinių kontrukcijų apsaugos klasė B-s1,d0 standartas EN 13823:2002 ir EN ISO 

119525-2 (SBI Test SP ir LST EN 13501-1:2007+A1:2010).  

• Priešgaisrinė medienos apsauga pasikeitus oro sąlygoms, standartas NT FIRE 053 (ISO 5660). • 

Mediena tampa sunkiai užsidegančia bei sunkiai degančia medžiaga.  

• Padidina medienos tvirtumo, patvarumo savybes.Sunkiai išplaunamas, tvirtai chemiškai susijungia 

su mediena, sumažina jos aktyvumą.  

• Mediena išsaugo sukibimo savybes būtinas tolimesniam dažymui.  

• Galima naudoti ir viduje ir išorėje.  

• Išsaugo medienos tekstūrą, netrukdo jai kvėpuoti.  

• Tirpalas atsparus gaisrui ir tinkamas naudoti sprogioje aplinkoje. Neturi kvapo.  

• Ekologiškai saugus, netoksinis, nekancerogeniškas.  
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 NAUDOJIMAS  

HOLZ PROF tepamas tik ant švarių medinių paviršių. Purvą, dulkes, žievę, ar kitus nešvarumus 

būtina nuvalyti. Medienos drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 18%. Dengiama teptuku, voleliu, 

purškimo būdu kai aplinkos temperatūra nėra žemesnė nei +5ºC (santykinis drėgnumas ne didesnis 

nei 75%). Taip pat galima naudoti panardinimo, mirkymo ar vakuuminį būdą. Dengiama teptuku, 

voleliu ar purškimo būdu 2–3 kartus, su 40–60 minučių intervalais tarp jų, išlaikant bendras 

vidutines sąnaudas ne mažesnes kaip 300 g/m2 (270 ml/m2). Skystis į mediena turi įsigerti 2,5mm – 

4,5mm. Po 72 valandų paviršių galima dengti kitomis apsauginėmis dangomis. Po 7 parų tirpalas 

gerai įsigeria ir nebeišsiplauna.  

Dėmesio! HOLZ PROF nenaudokite sušalusiai medienai! Nemaišykite, neskieskite su kitomis 

medžiagomis. Prieš naudodami, gerai suplakite, viduje gali atsirasti nuosėdų, tačiau jos produkto 

kokybei įtakos neturi. Kilus klausimams dėl tinkamo naudojimo keipkitės į atstovą.  

SAUGUMO PRIEMONĖS  

Naudodami tirpalą HOLZ PROF, saugokitės, kad medžiagos neužtikštų ant kūno, ir neleiskite, kad 

jos patektų į organizmo vidų. Jei tirpalo pateko į akis ar burną, nedelsdami praplaukite vandeniu. Jei 

pasijusite blogai, būtinai kreipkitės į gydytoją. Darbai turi būti atliekami gerai vėdinamoje 

patalpoje. Utilizuoti kaip buitines atliekas.  

SUDĖTIS  

30% geležies hidrofosfatas.  

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS  

HOLZ PROF saugoti ir transportuoti hermetiškoje gamintojo taroje atskirai nuo maisto produktų. 

Sandėliuoti ne žemesnėje nei -5ºC  temperatūroje. Atšildžius ir išmaišius savybės nepakinta. 

Garantinis saugojimo laikotarpis – 36 mėnesiai.  
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Dirginantis. 


