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Dřevosan PYRO N 50 
 

 Dřevosan PYRO N 50 je speciálně vyvinutý ochranný přípravek pro preventivní 
ochranu ke snížení reakce konstrukčního dřeva na oheň (ČSN EN 13 823, ČSN ISO 
11925-2). 
 
Klasifikace reakce na oheň:  C-s1, d0    (dle ČSN EN 13501-1+A1:2010) 
 
Charakteristika: 

� ošetřené konstrukční dřevo lze zatřídit do kategorie C – obtížně hořlavý 
� vodou ředitelný 
� určený pro interiéry 

 
Příklady použití: 

• protipožární preventivní ochrana zejména střešních konstrukcí a všude tam, kde je 
třeba zvýšit odolnost proti působení ohně  

 
Technická data: 

Účinná látka draselné a amonné soli 
Konzistence kapalina 
Klasifikace C – s1, d0 
Hustota 1 523 kg/m3 
Hodnota pH cca 11 (100 g/l) 
Ředění: 2 kg Pyro N 50 k 11itru vody 
Vydatnost 400 g koncentrátu/m2 
Požadovaný nános 600 g aplikačního roztoku/m2 
Doba použitelnosti v původním balení 3 roky od data výroby 
Teplota skladování 0 °C až +30 °C 
Barva bezbarvý 

 
Podklad: Musí být suchý, čistý, bez prachu a volných částí, zbavený kůry, lýka 

a starých nátěrů.  
Pracovní postup:   Odměřené množství výrobku přidáváme za stálého míchání do vody. 

Nanáší se nátěrem, postřikem, event. máčením. Následnou vrstvu 
nanášíme vždy po zaschnutí předchozí. Účinný nános kontrolujeme 
nejlépe připravením potřebného množství roztoku (600 g roztoku 
PYRO N 50 násobeno ošetřovanou plochou v m2) a jeho úplným 
vypotřebováním.   

 
Upozornění:             Výrobek není určen pro ošetření dřevěného nábytku, hraček a dřeva,  
   které je určené k přímému styku s potravinami, krmivy nebo pitnou  
   vodou.  
                                            
Omezení:  Nelze aplikovat na mokrý nebo promrzlý podklad. Přípravek není  
   vhodný pro ošetřování dřeva, které je vystavené venkovní vlhkosti nebo  
   dešti. Doporučená vlhkost dřeva < 20 %. 

 
Čištění:  Použité nářadí nutno ihned po aplikaci umýt vodou. 
 
Skladování dřeva: Dřevo ošetřené Dřevosanem PYRO N 50 je nutno při skladování, trans-

portu nebo při dalším zpracování chránit před deštěm.  Tím se 
zachovává ochranné působení impregnace a zamezí se chemické 
kontaminaci půdy nebo vody.  
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Dřevosan PYRO N 50 
 
Balení:     

obj. číslo obsah kusů na paletě poznámka 
2710022 1,2 kg 432  

plastové láhve  
a kanystry 

2710024 6 kg 96 
2710025 12 kg 48 
2710027 25 kg 12 

 
Bezpečnost: 
Informace  
o nebezpečí:               Zdraví škodlivý při požití. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 
 
Bezpečnostní  
pokyny:                     Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. 
   Nevdechujte aerosoly. 
                                 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte  
                                 lékařskou pomoc. 

                       Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné                                                   
                       brýle nebo obličejový štít. 

                     Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento  
                               obal nebo označení. 

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.  
 

Ekologie: Nevylévejte zbytky výrobku do povrchových nebo odpadních vod, ani 
do půdy. 

 
Označení:  Zdraví škodlivý. 
   Osahuje: Uhličitan draselný (CAS 584-08-7). 
 

Informace pro přepravu: Není zbožím nebezpečným pro přepravu. 
 

Bezpečné zneškodnění: Zneškodněte v souladu s příslušnými předpisy. Odpad odsajte 
pomoci materiálů jako dřevěné piliny, Vapex apod. a sesbírejte do 
označených uzavíratelných nádob. Předejte k likvidaci oprávněné 
organizaci. Menší množství lze odstranit rozředěním velkým 
množstvím vody. Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá 
původce odpadu. Zabraňte úniku do kanalizace. Se znečištěnými obaly 
je nutno zacházet jako s produktem. Obal znečištěný výrobkem 
odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Čistý (vypláchnutý) obal 
odevzdejte do tříděného odpadu k recyklaci.  

 
 
 
 
 
Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke 
skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití 
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty 
před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení. 
V případě neshody technického listu a obalu vždy platí údaje na obalu výrobku. 
 

 


