
PROTEKTOR 

KARTA TECHNICZNA 

DATA AKTUALIZACJI: 06.03.2019 

 
 

Unicell Poland Sp. z o.o., ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków, Polska, tel. +48 (85) 7336641, fax. +48 (85) 71 86 862 

MARKA PRIMACOL® PROFESSIONAL  

PRODUKT Protektor  

 

Wood Protector Impregnat do drewna 

konstrukcyjnego 

 

• Wysoka skuteczność 

• Szybkie i trwałe działanie 

• Pełna ochrona drewna 

 

WAGA  1kg   5kg 

WŁAŚCIWOŚCI Do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego, montowanego w przestrzeniach otwartych, 

narażonych na działanie warunków atmosferycznych, jak i pomieszczeniach zamkniętych- 

przed działaniem owadów oraz grzybów domowych.  

 

SPOSÓB UŻYCIA Preparat gotowy do użycia. Dobrze wymieszać, aż do całkowitego rozpuszczenia się 

preparatu. Nanieść na drewno poprzez dwukrotne malowanie pędzlem lub nanoszenie 

natryskiem. Wilgotność drewna przed zabezpieczeniem ok. 25%. Drewno po 

zaimpregnowaniu sezonować pod zadaszeniem na przekładkach przez min. 72 godziny. 

Pomieszczenia, w których zabezpieczono drewno preparatem, można oddać do użytku po 

intensywnym wietrzeniu również po trzech dobach. Barwnik jest tylko wskaźnikiem miejsca 

malowania, nie posiada żadnych właściwości biobójczych i może ulec wypłukaniu.  

 

ZUŻYCIE 140kg/m3 drewna- 3-klasa zagrożenia-drewno narażone na wymywanie  

800g impregnatu/m2 powierzchni drewna-2-krotne malowanie, 2 klasa zagrożenia-drewno 

nie narażone na wymywanie. 

600g impregnatu/m2 powierzchni drewna-2-krotne malowanie, 1 klasa zagrożenia-drewno 

nie narażone na wymywanie. 

 

PRZECHOWYWANIE, 

TRANSPORT, 

ODPADY 

Preparat przechowywać w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków 

spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci. W transporcie zabezpieczyć przed 

przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie dopuścić do skażenia gruntów i 

cieków wodnych. Resztki produktu wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. Zużyty i 

odpadowy produkt, opakowanie oraz odpady opakowaniowe przekazać uprawnionym 

służbom- do punktu utylizacji niebezpiecznych odpadów. 

 

BEZPIECZEŃSTWO  

 

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

EUH208 Zawiera propikonazol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 
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P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 

P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady 

zgodnie z krajowymi przepisami.  

Objawy zatrucia: W kontakcie ze skórą: zaczerwienienie, swędzenie, uczucie pieczenia, 

może powodować wystąpienie reakcji alergicznej u osób wrażliwych. W kontakcie z oczami: 

może wywołać ból, łzawienie i zaczerwienienie. Po połknięciu: może powodować mdłości, 

wymioty, ból brzucha, biegunkę. Po inhalacji: przy narażeniu na wysokie stężenie par może 

powodować podrażnienie błon śluzowych dróg oddechowych, kaszel.  

Pierwsza pomoc: W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie 

skóry zmyć dokładnie wodą z mydłem. Nie używać rozpuszczalników i rozcieńczalników. W 

razie wystąpienia niepokojących objawów, skontaktować się z lekarzem. Upraż odzież przed 

ponownym użyciem. W kontakcie z oczami: wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy 

przepłukiwać dokładnie wodą przez kilka minut. Unikać silnego strumienia wody- ryzyko 

uszkodzenia rogówki. Skontaktować się z lekarzem-okulistą w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów. W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. W przypadku 

wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do przenikania wymiocin do dróg 

oddechowych. Wypłukać usta wodą. Nie podawać poszkodowanemu nic do picia. Nigdy nie 

podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem, 

pokazać opakowanie lub etykietę. Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić 

poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. Wezwać pomoc medyczną w 

przypadku wystąpienia niepokojących objawów.  

 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny zawiera substancje czynne 

N-(3-aminopropylo)-N-

dodecylopropano-1,3-diamina 

0,24g/100g produktu 

Propikonazol 0,1 g/100g produktu 

Fenoksykarb 0,001g/ 100g produktu 

 

Wydajność z 1kg do 2,5 m2 – drewno 

narażone na wymywanie 

do 3,5 m2 – drewno 

nienarażone na 

wymywanie  

Zapach charakterystyczny Ilość warstw 2 

Czas schnięcia 

całkowity 

ok. 72 h Nanoszenie drugiej 

warstwy 

po wyschnięciu pierwszej 

Mycie narzędzi woda z detergentem Okres ważności  3 lata od daty produkcji 

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


