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PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE: 
Savana grund pe bază de apă cu triplă protecție  pentru lemn, împotriva putregaiului, anticari și antifungi este un produs cu 
performanțe superioare – pe lângă capacitatea excelentă de penetrare a lemnului, oferă protecție completă împotriva 
principalilor factori dăunatori ai lemnului: fungi, cari, putregai.  
În plus, formula sa, face produsul mai prietenos în utilizare și nu degajă mirosul specific de  solvent. Conservă aspectul și structura 
naturală a lemnului! 
 

Ingredienți activi Concentrație (%) CAS 
(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl) -
2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate / Cypermethrin 

0,15 52315-07-8 

1 [[2-(2,4 – dichlorophenyl) – 4 – propyl – 1,3 dioxolan – 2 yl] methyl] – 
1H – 1, 2 , 4 – triazole/ Propiconazole 

0,24 60207-90-1 

3-lodo-2 propynyl butylcarbamate 0,75 55406-53-6 
 
Produs autorizat prin recunoaşterea reciprocă succesiva de 
Ministerul Sanatatii- Comisia Nationala Pentru Produse Biocide 
Certificat Pentru Autorizarea Produsului Biocid: Nr. RO/2019/0242/MRA/DK-0012576-0000 
 

UTILIZARE: 
Produs lichid pentru conservarea suprafeţelor lemnoase exploatate suprateran, la exterior şi interior (garduri, uși, ferestre 
exterioare, tâmplărie exterioară, streașini, grinzi de acoperiș), în scopul protecției împotriva dăunătorilor lemnului (cari, putregai 
și fungi ). Destinat claselor de utilizare 2 și 3 conform EN335:2013. De uz profesional și amator. Nu se va utiliza la interior, cu 
excepția ramelor de uși și ferestre de exterior.   Nu se va utiliza pentru stupi de albine, obiecte din lemn care intră în contact 
direct cu produsele alimentare și furajere și nici pentru  suprafețele  care intră în contact cu solul sau cu apa. 

 

DATE TEHNICE: 
Continut de nevolatile, % masic:6±1 
Densitate, g/cm3 1±0.03  
COV Subcategorie produs: „Grunduri de impregnare” 

Valoare limita maxima COV, g/l: 30 (2010) 
Continutul maxim de COV al produsului in starea gata pentru utilizare, g/l: 29,5. 

Culoare incolor 
Uscare la praf, 20°C 2 ore (la 20°C) 
Uscare pentru reacoperire  
 

24 ore (la 23°C si umiditate relativa 60%) 

 Conditiile de aplicare se mentin pe toata durata aplicarii si uscarii produsului. Recomandam  
verificarea  prognozei meteo. 

 

APLICARE / MOD DE UTILIZARE 
Pregătire produs Se utilizează nediluat; 

Se omogenizează înainte de utilizare si aplicare. Dupa utilizare se inchide recipientul 
 
Pregătire suprafaţă  
Produsul se aplica pe suprafete curate, necontaminate cu alge, fungi, ciuperci. 
Suprafeţe noi din lemn 
- se şlefuiesc în lungul fibrei cu hârtie abrazivă de granulaţie minim 150; 
- se desprăfuiesc prin periere, prin aspirare si prin ştergere cu o lavetă din bumbac; 
- se degresează cu GRUNDSOLV diluant (compatibil D509); 
- în cazul în care suprafeţele prezintă defecte (denivelari, fisuri, etc.), acestea  se nivelează cu ROST CHIT REPARATII pentru lemn 
şi zidărie, nuantat cu savana coloranti pentru vopsele lavabile. Colorantii vor fi selectati dupa nuanta lemnului. Dupa uscare  
(2-3 ore), chitul se slefuieste si se desprafuieste suprafata. 
- se grunduiesc cu savana grund pe baza de apa, cu tripla protectie pentru lemn, impotriva putregaiului, anticari si antifungi;  
- se aplică prin pensulare energică  intr-un singur strat, evitând formarea unei pelicule la suprafaţă (uscare 24 ore); 



 

 
 

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiţii standardizate de aplicare şi testare conform  ultimelor metodologii, punând în 
evidenţă în mod corect performanţele posibile. Orice  abatere de la condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei , tehnica de aplicare poate produce 
rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificaţiei tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime  precum şi 
consultarea noastra în cazul unor condiţii diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 
9001:2015 si ISO 14001:2015 
Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă 
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Recomandari: Suprafetele din lemn taiat transversal se trateaza cu un strat suplimentar de grund. 
Suprafetele grunduite cu savana grund pe baza de apa, cu tripla protectie pentru lemn, impotriva putregaiului, anticari si antifungi 
se pot finisa cu savana lac pentru lemn, pe baza de apa cu Teflon, savana lac 3 in 1 pentru garduri si cabane,  savana email 
multisuport cu Teflon pentru casa si gradina, INNENWEISS vopsea lucioasa uscare expres.  
 

Suprafeţe din lemn vechi vopsite/lacuite în prealabil 
- se îndepărtează total vopseaua sau lacul vechi până la suport prin smirgheluire sau raschetare, apoi se trateaza ca si suprafetele 
noi. 
-suprafetele degradate se vor slefui pana la lemn curat sau se vor inlocui 
 

Indicatii: 
 Acoperiți solul pe durata aplicării și colectați scurgerile de produs.  
 Încercați să lucrați astfel încât să generați cât mai puține deșeuri .  
 Nu aplicați produsul în locurile unde acesta, în timpul aplicării, poate ajunge în contact cu apele de suprafață. Nu utilizați 

produsul în imediata apropiere a mediului acvatic (râuri, lacuri). Împiedicați pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, 
subsoluri sau spații închise .Nu eliminați produsul în sistemul de canalizare, inclusiv în canalele de apă de ploaie.  

 Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă și ținute în poziție verticală pentru a preveni scăpările. 
 Evitați scurgerile accidentale în sistemul de canalizare, ape de suprafață sau sol. Solul contaminat de către produs trebuie 

tratat ca deșeu periculos. 
 Curățați echipamentul de aplicare cu apă și săpun. 

 

Atentie! 
 Suprafata lemnului trebuie sa fie curata, uscata si lipsita de deprecieri microbiologice (alge, fungi, ciuperci). 
 Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate afecta eficienta tratamentului. 
 Nu se va utiliza pentru stupi de albine, obiecte din lemn care intra in contact direct cu produsele alimentare si furajere. 
 Folosiți echipament de protecție corespunzător. 
 Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta si din 

prezenta  fisa tehnica 
 

Număr de straturi  un strat – aplicare pana la saturarea suportului  
Consum 200 ml/mp 

Consumul depinde foarte mult de gradul de pregatire si finisare al suprafetelor si de esenta 
lemnului utilizat 
Umiditatea lemnul la aplicare, nu trebuie sa depaseasca 18%  

Condiţii de aplicare 
Condiţii 

Temperatura Umiditate 
produs suprafaţă mediu suprafaţă mediu 

Min-Max 10-30°C 5-30°C 5-30°C max.18% max.80% 
 

 
 
 

Mod de aplicare 

Nu se va aplica produsul daca exista riscul ploii atat in timpul aplicarii cat si in perioada uscarii  
grundului.  
 

Cu pensula, rola  
Curăţare echipament de lucru Apa si detergent 
 

RECOMANDARI DE APLICARE A PRODUSELOR  IN SISTEM: 
Pentru cea mai buna protectie a lemnului, aplica grundul in sistem cu lacurile și emailurile pentru lemn    savana UltraRezist Lac 
 pentru lemn, cu Teflon™, pe bază de apă; savana UltraRezist lac pentru lemn cu teflon; savana UltraRezist email cu Teflon, savana  
UltraRezist email multisuport pentru casa si gradina, Sadolin Active Plus sau Sadolin Active. 
 

TERMEN DE VALABILITATE 
24 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original bine închis, în condiţiile respectării regulilor de transport şi depozitare. 
 
 



 

 
 

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiţii standardizate de aplicare şi testare conform  ultimelor metodologii, punând în 
evidenţă în mod corect performanţele posibile. Orice  abatere de la condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei , tehnica de aplicare poate produce 
rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificaţiei tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime  precum şi 
consultarea noastra în cazul unor condiţii diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 
9001:2015 si ISO 14001:2015 
Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă 
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 AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT 
Ambalare Produsul se ambalează în recipiente metalice protejate la interior, bine închise, ce contin 0,75 L;2,5 L;  

5l 
Produsul aflat într-un ambalaj parţial gol are o viabilitate scăzută datorită reacţiilor oxidative iniţiate  
de oxigenul din aer. 

Transport şi Depozitare În ambalajul original bine închis, neexpus la intemperii, radiaţii solare sau alte surse de caldură, la 
temperaturi cuprinse intre 5 – 250C. Risc de depreciere prin îngheţ. 

 
 
7. MĂSURI DE SECURITATE 
Deşeuri: eliminați conţinutul/recipientul la locuri special amenajate pentru colectarea deșeurilor periculoase 

 


