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CECIL TX203 – visapusiška medienos impregnavimo ir konservavimo 

priemonė 

 

 Pagerina dažyvės išvaizdą ir tarnavimo laiką 

 Tinkama naudoti su visomis priemonėmis: dažyvė, lakas, beicas, ... 

 Priemonė stabdanti medienos mėlynavimą 

 

Vandens pagrindo, bespalvis, leidžiantis medienai kvėpuoti, ypač giliai 

įsigeriantis impregnantas. 

 Lauko darbams: langinės, durys, tvoros, vartai, stogo konstrukcijos, 

fasadai, … 

 Vidaus darbai: sienos, lubos, sijos, konstrukcijos, ypač drėgnos 

patalpos, rūsiai, vonios kambariai, … 

Insekticidas yra galingas, veikia medžio šerdyje, sunaikina visas vabzdžių lervas ir termitus. Impregnanto fungicidinis 

poveikis yra radikalus visiems puvinio grybams. 

Jo aktyvoji emulsijos formulė veikia giliai visose spygliuočių ir kietmedžių medienos rūšyse kaip prevencinė ar gydomoji 

priemonė: tinka eglei, pušiai, maumedžiui, ąžuolui ir k t.  Priemonė yra bekvapė komfortiškam darbui.  

TP8 – apsauga nuo vabzdžių su ksilofaginėmis lervomis ir termitais (mediena ėsdinančios) 

 

OLEO+ technologija – ultra skvarbus impregnantas 

OLEO+ technologija, pagrįsta sintetinių aliejų veikiančių ingridientų mikroemulsija, leidžia puikiai įsiskverbti į medieną. 

Insekticidai / fungicidai tampa daug labiau efektivesni nenaudojant papildomų konservantų. 

 

Produktas Džiūvimas Įrankiu plovimas Dengiamumas: 

Paruoštas naudojimui 24 valandos Vanduo 3m2 – trimis sluoksniais 
5m2 – dviem sluoksniais 

 

Fizikinės ir cheminės savybės: 
Neišdžiūvusio produkto: 

Kvapas bekvapis dengiant ir po darbo 

Klampumas esant 23oC temperatūrai skaidrus skystis 

Spalvos Bespalvis 
 

Paviršiaus paruošimas: 
Naujai / sveikai mediena: Sena mediena: 

dengti dviem sluoksniais teptuku ar 
purškiant ant  švaraus, sauso be 
dulkių medinio paviršiaus.  

 Padengimas impregnantu, 
prieš dengiant galutine danga gali 
apsaugoti medieną nuo dėmių 
atsiradimo. 

Jei mediena jau yra paveikta medgraužų ar puvinio, pašalinkite  pažeistas vietas 
naudodami abrazyvines priemones, tada nuvalykite  dulkes nuo paviršiaus 

 Medienos išmatavimams mažesniems negu 5x10cm paviršių denkite 
trimis sluoksniais teptuku ar purškiant 

 Medienos išmatavimams esant didesniems negu 5x10cm į pažeistas 
medgraužų vietas įšvirškite priemonės, po to denkite produktu trimis 
sluoksniais teptuku ar purškiant. 
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Įrankiai: 
Naudoti purškimo įranga arba teptuką. 
Išgauti geriausią rezultatą prieš dažymą įrankiai tūri būti švarūs ir sausi. 
Atliekant pertraukas tarp tepimų negalima teptuko palikti sausai su produktu, butinai padekite į indą su impregnantu. 
 

 

Įrankių priežiūra Taros ir pertekliaus utilizavimas 
Įrankius išsiplauti iškart po dorbo  
vandeniu 

Negalima pilti produkto tiesiai į gruntą. Tuščia tara turi būti išmetama į 
tam skirtą konteinerį, švari, išplauta, negali būti dažyvės likučių. 

 

 

Galiojimas: Pakuotės 
Originalioje taroje gali būti sandėliojamas 2metus 1 Ltr, 5Ltr, 25Ltr 
 

 

Saugumo duomenys Sandėliavimas 
Visada naudoti saugos duomenų lapų informaciją 
naudojant produktą, DTU, standartus, profesionalias 
taisykles ir regiono darbų saugos standartus.  
Informaciją apie saugų naudojimą, sandėliavima ir 
utilizavimą rasite duomenų lapuose tinklapyje 
www.quickfds.com 

Kiekvieną kartą atidarius pakuote, darbo metu, butinai 
nuvalykite dangtelį. 
Produktą laikyti tik originalioje, sandariai uždarytoje 
pakuotėje. 
Dažyvės pakuotę laikyti atokiai nuo ugnies šaltinių, vengti 
tiesioginių salės spindulių, bei saugoti nuo šalčio. 

 
CECIL produkcijos sertifikatai ir kokybės standartai 
 

 Perdirbama pakuotė 
produkto pakuotė yra pagaminta iš 
perdirbamo metalo 

ISO 14001 sertifikatas. Cecil produkcija 
yra sertifikuota pagal ISO14001 kokybės 
standartą. Tai reiškią realų poveikį 
gamtai, vengiant taršos rizikos, 
prižiūrint ir tobulinant taršos lygį 

aplinkai, rūšiavimą ir utilizavimą 

Šis ženklas nurodo, kad produkto 
ingridinetai yra paimti išgamtos, nėra 
naudojami aplinkai neigiamą įtaką tūrintys 
ingridinetai. Produktas tinka naudoti 

priemonėms apsaugoti, kurios yra naudojamos net vyno 
daryklose, produkto ingridientai yra saugūs, nereaguoja su 
kitais elementais. Produktas gali būti naudojamas ir vidaus 
darbams, sudėtyje neturi alergenų. 

Vidaus oro kokybės ženklas 
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