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napouštědlo SPECIAL 
hloubkové napouštědlo alkydové na dřevo 

PN  13 / 06                                                                          SKP 24.30.11 
 

Složení: Vodou ředitelný hybridní alkyd s přísadou 

speciálních aditiv, fungicidních a insekticidních  látek 

Samosíťující. 
 

Účinnost biocidního látek dle ČSN 490600-1: 

Typové označení : IP, B, 1, 2, 3, S  

IP  -  preventivní účinnost proti dřevokaznému hmyzu  

B  -    účinnost proti dřevozbarvujícím houbám (modrání)  

1  -  vlhkost dřeva max. 20 %, interiér, pod střechou, bez styku 

se  zemí, trvale suché  

2  -  vlhkost dřeva přesahuje příležitostně 20 %, bez styku se 

zemí, zcela chráněno před povětrností a vyluhováním vodou, 

možné přechodné navlhnutí  

3 -  vlhkost dřeva bude často nad 20 %, dřevo vystavené 

vlivu povětrnosti ale bez přímého a trvalého styku se zemí  

S -   způsob aplikace povrchový 

Minimální nánosy deklarované výrobcem potřebné k zajištění 

biocidní účinnosti: 100 g.m2 (cca 100 ml/m²),  
 

 

Barevné odstíny: SOKRATES napouštědlo special je 

mléčně zakalená kapalina, která tvoří bezbarvý film. 
 

Charakteristika: SOKRATES napouštědlo special je 

vyrobeno na bázi  hybridního alkydu, který se vyznačuje velmi 

dobrou penetrací dřeva. Napouštědlo po zesíťování představuje 

účinnou barieru proti pronikání vody. Po zaschnutí a 

zesíťování je dobře brousitelné. Hladký podklad zlepšuje 

výslednou kvalitu nátěru. Je určeno pro venkovní i vnitřní 

použití. Používá se k napouštění  nových i starších 

truhlářských výrobků, jako jsou okna, dveře a podobně. 

Penetrace také účinně chrání dřevo před dřevozbarvujícími a 

dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem. Usnadňuje 

následný nátěr, zlepšuje přilnavost i trvanlivost celého 

nátěrového systému, umožňuje regulaci vlhkosti dřeva a 

zvyšuje celkovou životnost nátěru. Je bez zápachu a chemicky 

neutrální. SOKRATES napouštědlo special je dodáváno v 

konzistenci vhodné pro nanášení a před aplikací se již 

běžně neředí. Při aplikaci máčením, zejména velkých 

předmětů, se z důvodů dosažení rovnoměrné vrstvy 

v celé délce odzkouší přidáním 5 až 15% vody. U máčení 

je nutné dodržovat zásady pro aplikaci NH máčením, tj. 

zejména rychlost vynořování, odtokové otvory, stažení 

přebytečné NH a podobně. 

Máčecí lázeň musí mít zajištěné kontinuální čištění a pH lázně 

udržováno v rozmezí 7,5 až 8,5. 
 

SOKRATES napouštědlo special není určeno pro přímý 

styk s potravinami a pitnou vodou. 
 

Použití: Alkydové napouštědlo special je určeno pro 

dřevěné podklady, dřevovláknité desky, papír, lepenky,  

pěnový polystyren, apod. 

Kovové spojovací materiály musí být s antikorozní 

úpravou 

Nanášení: Napouštědlo se nanáší štětcem, válečkem,  

clonováním i stříkáním při minimální teplotě vzduchu i 

podkladu + 10 °C po celou dobu schnutí. 

Zasychání 4 až 8 hodin . Zesíťování  nátěru. 

Doporučená teplota pro aplikaci : + 18 °C až + 23 °C 
 

Ředidlo: Voda. 
 

Před použitím velmi důkladně rozmíchejte celý obsah 

obalu! 
 

Čištění nářadí: Vodou. Zaschlé napouštědlo lze odstranit 

organickými ředidly. 
 

Příklad nátěrového postupu: Nátěr dřevěných výrobků: 

1.  Přebroušení a očištění povrchu dřeva 

2.  Penetrace napouštědlem SOKRATES napouštědlo 

speciál v tl. nátěru 100 mikronů, tj. 10  m²/1 kg. Spotřeba 

dle savosti podkladu. 100 až 120 g/cm². Zasychání 6 – 8 

hodin. 

3.  Přebroušení brusným papírem č. 120 - 180 

4.  1 x  Sokrates  primer  alkyd,  tloušťka  nátěru  120 - 150 

mikronů mokrého filmu, tj. 5 – 8 m²/1 kg barvy. Zasychání 

6– 8 hodin 

5.  Přebroušení, č. brusného papíru 120 – 150. 

6. 1x až 2 x Sokrates email nebo  colour v tl nátěru mokrého 

filmu 125 až 150 mikronů, tj. 6 – 8 m² / 1kg v časovém 

odstupu  6 – 8 hodin, dle teploty  a vlhkosti vzduchu. 

Vlastnosti nátěrové hmoty:  

 Obsah netěkavých složek                       od 13 %  

 Výtoková doba z pohárku Ford   Φ 4 mm/23 °C    od  15 s 
 

 Vydatnost (jeden nátěr)                  10 m²/1kg  

 Roztíratelnost                             1 

 Specifická hmotnost                 1,013 g/cm³ 

 pH                                                                            8 – 8,50  

 Zasychání:  

 Stupeň pro manipulaci                                     do 1 – 2 hod. 
 

 Vlastnosti zaschlého nátěru:   

 Brousitelnost                                     po 4 – 6 hod. 

 Další nátěr                                                      po 8 – 12 hod. 

Balení: 0,7 kg; 2 kg, 5 kg; 10 kg. 

Likvidace obalů: Obaly odevzdejte ve sběrně nebo na 

skládku nebezpečného odpadu.  

Nevylévejte do kanalizace a životního prostředí ! 

Kategorie odpadu: čistý obal - 0, znečištěný obal - N.  

Číslo N odpadu – obal s tekutými zbytky NH: 150 110. 

Nesmí zmrznout při přepravě a skladování. 

Skladujte při teplotách od min. +5 °C až + 25 °C. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Při práci 

používejte vhodné pracovní rukavice a ochranný pracovní 

oděv. Při práci nad hlavou používejte ochranné brýle. 

V uzavřených prostorách dostatečně větrejte, nejezte a 

nepijte, dodržujte základní hygienická pravidla. Při zasažení 

očí vypláchněte dostatečně vodou. Při náhodném požití 

ihned vyhledejte lékaře. Obal vezměte s sebou ! 

Při dodržování aplikačních pokynů a základních hygienických 

pravidel nepředstavuje nátěrová hmota zdravotní riziko. 

                    
 

S – věty:  S   2 – uchovávejte mimo dosah dětí 
 

Napouštědlo special obsahuje 2-Butanonoxim – může 

vyvolat alergickou reakci ! 

 

Opatření při úniku nátěrové hmoty: Zamezte úniku do 

vodních toků a zamezte kontaminaci podzemních vod. Vyteklé 

napouštědlo vysajte vhodnou absorbční látkou – Wapex, piliny 

nebo hadry. Uložte na skládku nebezpečných odpadů ! 
 

Dodatek: Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je 

ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a 

nepředpokládatelnými vlivy při zpracování. Doporučujeme 

provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh 

výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, jež ovlivňují 

konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok. 

Informace nad rámec obsahu tohoto technického listu nebo 

údaje odchylující se od údajů uvedených v tomto technickém 

listu vyžadují potvrzení výrobce. Na tyto případy se vztahují 

všeobecné obchodní podmínky. 
 

Poznámka: S vydáním tohoto technického listu pozbývají 

veškeré dříve vydané technické listy platnosti. 01/2011 
 

SOKRATES napouštědlo speciál je nehořlavá kapalina 

ve smyslu ČSN 65 0201. 
 

Podle podmínek zákona č. 136/2002 si výrobek uchovává 

své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu 

minimálně do data uvedeného na obalu. 
 

SOKRATES napouštědlo speciál je v rámci nátěrového 

systému certifikován pro stavebnictví a schválen pro 

venkovní a vnitřní prostředí. 

ADR/RID – Nepodléhá značení 
Ochrana ovzduší (vyhláška č. 337/2010 Sb.):      

Sušina        

% 

Hustota  

 g/cm³  

VOC 

kg/kg 

Org. 

uhlík 

 kg/kg 

Max.prah 

těk.látek 

g/litr 

Obsah 

těk.látek 

 g/litr 

13 1,013 0,0094 0,007 30 9 

Kategorie A, podkategorie h 

     

ČSN EN ISO 9001 : 2009                        



 

                              

   

Obsah  biocidních látek  :  

Chemický název: Obsah  

v %: 

číslo CAS číslo ES 

(EINECS): 

Výstražné 

symboly 

R-věty  

Permethrin (ISO) 

3- fenoxybenzyl- [3- (2,2- dichlorvinyl) - 2,2- 

dimethylcyklopropan- 1- karboxylát] 

0,06 52645-53-1 258-067-9 N 50-53  

3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát 

3-Iod-2-propinylbutylcarbamat 

0,6 55406-53-6 259-6275 - -  

 

 
 

 

SOKRATES napouštědlo speciál  splňuje podmínky EN 71, část 3, Bezpečnost hraček. 

Migrace určitých prvků.  

EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyrobil:     BUILDING PLAST spol. s r.o.   

                        Nádražní ulice    786                                    tel.: +420 495 489 000                  email: info@barvy -sokrates.cz 

                        503 51 Chlumec nad Cidlinou, CZ              fax: +420 495 487 278                  http:// www.barvy-sokrates.cz 
 


