
 

                        FISA TEHNICA 
 

        Sadolin Base Plus NG 
     Conservant pe bază de apă pentru utilizare în exterior 

 

Editia:1  Revizia: 1                                                                                                                            Data: 24.08.2022 
 

F-PO-09-09, rev. 2 - 1 - 

PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE: 

Grund de impregnare, protejează lemnul impotriva daunatorilor (ciuperca albastra și mucegai). Pătrunde adânc în 
porii lemnului. Destinat exclusiv pentru protejarea la suprafata a lemnului impotriva mucegaiului si ciupercilor nocive 
pentru lemn. Poate fi folosit pentru controlul preventiv împotriva ciupercilor de albire. Destinat claselor de utilizare 2 
și 3 conform EN335:2013. Nu se va utiliza pentru stupi de albine, obiecte din lemn care intră în contact direct cu 
produsele alimentare și furajere si nici pentru  suprafețele  care intră în contact cu solul sau cu apa. 
  
UTILIZARE: 

 Produs lichid pentru conservarea suprafeţelor lemnoase exploatate suprateran, la exterior (garduri, usi, ferestre 
exterioare, tamplarie exterioară, streșini, grinzi de acoperiș), în scopul protecției împotriva dăunătorilor lemnului ( 
putregai și fungi ). De uz profesional și ocazional. Nu se va utiliza la interior, cu excepția ramelor de usi si ferestre de 
exterior.  
 

DATE TEHNICE: 

COV Subcategorie produs: „Grunduri de impregnare”. 
Valoare limită maximă COV (cat. A/h-SBA): 30 g/l (2010).  
Continutul maxim de COV al produsului in starea gata pentru utilizare g/l: 29,5 
 

Culoare Lichid translucid rosiatic 
Aspect peliculă Nu formeaza pelicula, patrunde integral in lemn 
Uscare 
 
 
 
 
 

PENTRU REACOPERIRE: Stratul urmator de grund se aplica imediat ce anteriorul a 
fost absorbit in lemn (stratul 2-3):  20°C 
PENTRU LACUIRE SI MANIPULARE: 24 ore la 230C . 
Timpul de uscare poate fi prelungit la temperaturi scăzute și/sau umiditate 
ridicată. 
 

   
 

 
APLICARE / MOD DE UTILIZARE 

Pregătire produs - Se şterge capacul ambalajului de contaminanti; 

- Se condiţionează produsul la temperatura de 05  30 C; 
- Se omogenizeaza inainte si in timpul utilizarii; 

 
Pregatire suprafata:  

 

1. Suprafetele trebuie să fie curate, uscate, degresate, șlefuite neted și solide, cu umiditatea de max. 18%. 
Suprafețele acoperite de mucegai trebuie curățate până la lemnul curat sau înlocuite cu o suprafata noua. Zonele 
cu rasina sau petele de grasimi se curata punctual, cu GRUNDSOLV diluant sintetic (compatibil D509). Orice 
produs de acoperire aplicat anterior trebuie inlaturat; suprafeţele cu defecte (ex. fisuri, etc) se remediaza cu 
ROST CHIT REPARATII nuantat cu savana colorant superconcentrat.  

2. Șlefuirea, arderea stratului vechi de vopsea, etc. poate genera praf și/sau vapori periculoși. Ori de câte ori este 
posibil, prelucrați într-un mediu umed. Lucrați în încăperi bine ventilate. Utilizați echipament de protecție 
personală. 

 
Număr de straturi  2-3 straturi de grund Sadolin Base Plus NG pana la saturatia lemnului, se lasa un 

timp de uscare de minim 16 de ore, după care se aplică 2-3 straturi de produs de 
finisare.  Aplicarea produsului de finisare este obligatorie. După uscarea primului 
strat de produs de finisare, suprafata se slefuieste cu șmirghel de granulație fină. 
 



 

 

 
 

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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Consum specific: 
 

200g/m2 

Condiţii de aplicare 
Condiţii 

Temp. Umiditate 

produs suprafaţă mediu suprafaţă mediu 

Min-Max. 5-35°C 5-30°C 5-35°C max. 18% max. 85% 
 

 
 
 
 
Mod de aplicare 
 

Nu se va aplica produsul daca exista riscul ploii, atât in timpul aplicării cât şi în 
perioada uscării. Conditiile de aplicare se mentin pana la uscarea totala a 
sistemului. Recomandam verificarea prognozei meteo 
 
Aplicarea se face cu pensula, uniform, fara intreruperi, in lungul fibrei lemnoase  

Curăţare echipament de lucru Pentru curățarea instrumentelor de aplicare folosiți apa si sapun, imediat dupa 
utilizare. Înainte de curățare, îndepărtați cât mai mult produs de pe instrumente  

 
Atentie!   

• Folosiți cu atenție conservanții pentru lemn.  

• Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare.  

• După utilizare, închideți bine recipientul. 

• Acoperiti solul pe durata aplicarii si colectati scurgerile de produs.  

• Încercați să lucrați astfel incat sa generati cat mai putine deseuri.  

• Nu aplicati produsul in locurile unde acesta, in timpul aplicarii, poate ajunge in contact cu apele de suprafata.  

• Nu utilizati produsul in imediata apropiere a mediului acvatic (rauri, lacuri).  

• Impiedicati patrunderea in canalizari, cursuri de apa, subsoluri sau spatii inchise. 

• Nu eliminati produsul in sistemul de canalizare, inclusiv in canalele de apa de ploaie. 

• Recipientele care au fost deschise trebuie inchise cu grija si tinute in pozitie verticala pentru a preveni scaparile. 

• Evitati scurgerile accidentale in sistemul de canalizare, apele de suprafat sau sol.  

• Solul contaminat de catre produs trebuie tratat ca deseu periculos.  

• Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii. 
 
TERMEN DE VALABILITATE 

24 de luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, în recipientul original, sigilat, bine închis. 
 
AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT 

Ambalare Produsul se ambalează în recipiente metalice bine închise, ce contin 0,75L; 2,5L 
Transport şi Depozitare În ambalajul original, bine închis, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte 

surse de căldură și aprindere, la temperaturi între 50C-350C. Numărul lotului se 
află inscris pe ambalaj. 

 

MĂSURI DE SECURITATE 

Deşeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri periculoase si se trateaza conform legislatiei in 
vigoare. 

 


