
Pěkné dřevo na domě 
a v zahradě

Profesionální
ochrana
dřeva

Profilan nabízí pro odbornou ochranu dřeva ideální řešení! Protože Impra již 
více než 130 let vyvíjí, vyrábí a vylepšuje produkty na profesionální ochranu 
a údržbu dřeva, můžete i vy tyto systémy použít skoro na všechny případy 
vnitřních a venkovních nátěrů.
Aby  se splnily vaše barevné sny, nabízí vám profilan přes 10.000 míchaných 
odstínů a to vše s jednoduchým zpracováním a menším obsahem rozpouštědel, 
než 5%. Jaké je to nejlepší Profilan řešení pro váš případ zjistíte nejlépe  
u našeho Impra týmu.



Profilan prevent
Bezbarvá vodoodpudivá impregnace proti nežádoucímu napadení dřeva zamodráním, dřevokaznými houbami  
a  dřevokazným hmyzem.

Profilan top
Vodou ředitelná, film tvořící lazura pro objemově stálé stavební prvky ze dřeva, jako okna, dveře apod. Tvoří vodoodpudivý film a zároveň zachovává 

charakter dřeva.

Profilan secur
Bílý vodou ředitelný mezinátěr pro dřevo ve venkovním a vnitřním prostředí. Slouží k odizolování látek, které by mohly způsobit žloutnutí následných krycích 
nátěrů, zvláště v místech obsahujících vyšší podíl pryskyřice.

Profilan Opac
Vodou ředitelná, povětrnosti vysoce odolná  krycí barva. K dodání v základní bílé barvě, nebo v odstínech RAL, nebo NCS.

Profilan prevent:
n Odolný proti zamodrání
n Proti dřevokazným houbám
n Proti dřevokaznému hmyzu
n Proniká hluboko do podkladu

Profilan top:
n Dlouhodobá ochrana vůči povětrnosti
n Paropropustný, nedolepující
n Vysoká transparentnost

Profilan secur:
n  Vysoce účinný proti pronikání 

zbarvujících látek
n Rychleschnoucí
n Vysoce kryvý

Profilan opac:
n Odolný vůči povětrnosti
n Vysoce kryvý
n Regulující vlhkost
n Dobrý rozliv nátěru

RÜTGERS Organics GmbH · Oppauer Straße 43 · D-68305 Mannheim · www.impra.de                      www.drevocolor.cz                  www. drevocolor.sk

Využití Profilan Top

Využití Profilan Secur

Využití Profilan Opac

První nátěr Objemově stálé stavební prvky

Lazurovací 1 x prevent
 2 x top

Renovace při dobrém stavu dřeva, 
jinak provést systém, jako při prvním nátěru

Lazurovací 1 x top

První nátěr Objemově nestálé stavební prvky

Krycí 1 x prevent
 2 x secur
 1 - 2 x opac

Renovace při dobrém stavu dřeva, 
jinak provést systém, jako při prvním nátěru

Krycí 1 x opac

První nátěr Objemově nestálé stavební prvky

Krycí 1 x prevent
 2 x secur
 1 - 2 x opac

Renovace při dobrém stavu dřeva, 
jinak provést systém, jako při prvním nátěru

Krycí 1 x opac


