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GORI 356 
Medienos apsaugos priemonė dengimui srautu / panardinimu 

 

 

GORI 356 yra pramoninė medienos apsaugos priemonė vandens pagrindu naujai neapdorotai medienai, 
skirta naudoti lauke (2-3 naudojimo klasė) pagal BS/EN 335-1, pvz., langams ir durims. 
 
Gaminys apsaugo medinį paviršių ir apdorotą sritį nuo medieną gadinančio ir blukinančio grybelio ir patenkina EN 
599-1 veiksmingumo reikalavimus. Apdorota mediena tampa stabilesnių matmenų. 
 
GORI 356 sumažina margumą apdorojant paviršių paskesniais skaidriais sluoksniais. 
 

TECHNINIAI DUOMENYS 
 
Rišamoji medžiaga:  Sintetinė rišamoji medžiaga 
 
Kietųjų dalelių kiekis:  Maždaug 6 % svorio 
 
Lakieji organiniai junginiai 
 (VOC):  Maždaug 22 g/l 
 
Teorinė išeiga: Gali skirtis priklausomai nuo medienos kokybės ir taikymo būdo. 
 
 

DENGIMO INFORMACIJA 

 
Išankstinis apdorojimas: Mediena turi būti švari, be medienos dulkių ir teršalų. Medienos drėgnis turi būti: 
 
 Langams ir durims: apytiksliai 13 % ir neturi viršyti 15 %. 
 Apdaras:  18 ± 2 % 
 
Dengimas: Uzklāšanai ar plūsmu vai piesūcināšanai iegremdējot, sukveida mitrinātājā, Vacumat iekārtā vai 

ar otu. 
 
 Tepant teptuku produktas turi būti naudojamas tik langams ir durims. 
 
Dengimo sąlygos: Produktas pristatomas parengtas naudoti. Prieš naudodami gerai sumaišykite.  
 
 Dėl garavimo kietųjų dalelių kiekis skystyje turi būti reguliariai koreguojamas vandeniu. Šis 

koregavimas pagrįstas išmatuotomis sistemos skysčio kietosiomis dalelėmis. 
 
 Optimali produktų ir aplinkos temperatūra: 18–22 °C 
 Optimalus santykinis oro drėgnis:  Maždaug 50 % 
 
Sistemos apdorojimas: Apdorotos dalys visada turi būti apsaugotos paviršiaus dangos apdorojimo medžiaga, tik po to 

jas galima veikti oro sąlygomis. 
 
Džiūvimo trukmė: Nustatyta esant 20 °C temperatūrai ir 50 % santykiniam drėgniui: 
  
 Galima naudoti:  1–2 val. 
 Galima dengti kitą sluoksnį: 3–4 val.  
 
 Džiūvimo laiką galima sutrumpinti naudojant specialias priverstinio džiovinimo sistemas. 

Džiūvimo laikas yra nurodytas apytikriai ir gali skirtis priklausomai nuo medienos kokybės, 
temperatūros, drėgmės ir vėdinimo. 

 
Valymas: Įranga plaunama vandeniu. 
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SVEIKATA IR SAUGA Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. 
 

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, nenaudokite apdorotos medienos šalia vandens 

telkinių (upių, kanalų, ežerų ir pan.). 

 

Medienos paviršius turi būti padengtas, pvz., laku arba dažais. Paviršius turi būti 

dengiamas reguliariais intervalais. 
 
 Aukščiau pateikti nurodymai turi būti aiškiai pateikti duomenų lentelėje ar panašiame dokumente, 

pridedamame prie apdorotos medienos. 
 
 Tuščios talpos ir produkto likučiai turi būti išmesti laikantis vietinių atliekų utilizavimo 
 teisės aktų. 

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA 
 
Pakuotės dydis: 10, 20, 120 ir 1 000 l 
 
Sandėliavimas: Produktas turi būti sandėliuojamas aukštesnėje kaip 5 °C temperatūroje. Tinkamumo naudoti 

laikas neatidarytose talpose: Žr. etiketėje nurodytą datą „Geriausia sunaudoti iki“. Po naudojimo 
sandariai uždarykite talpas. Laikykite toliau nuo maisto produktų. 

 
Nacionalinė registracija: GORI 356 sudaro Danijos aplinkosaugos ministerijos skelbimas dėl pesticidų. 
 

 LT:  A08VAP771137/A 
 AT:  AT/2012/Z/00082/8 
 BE: BE2012-0039 
 CH: CH-2012-0029 
 CZ: CZ-2012-0012 
 DE:  DE-2012-MA-08-00070 
 DK:  BPD-reg. nr. 417-8 
 EE: EE-2012-0009 
 FIN: FINBP20122383 
 HU: HU-2012-MA-08-00009 
 IT: IT/2014/00184/MRA 
 LV: LV/2012/MR/007 
 NO: NO-2013-0025 
 PL: PL/2012/0042/A/MR 
 SE: Reg. nr. 4875 
 SK: 2010/3549/3606/SK/MA/7898 
 SL: SLI-2013-3012 

 
 
 
Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, 

gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms i r naudojimo 

būdams, esant faktinėmis naudojimo sąlygoms. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir 

medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com.  

http://www.teknos.com/


Informacija apie GORI 356 apdorotų gaminių  

privalomąjį ženklinimą 

 
Kai gaminys yra apdorotas medienos konservantu ir nurodytos jo biocidinės savybės (apsauga nuo, pvz., medieną 
ardančių arba blukinančių grybelių), būtina vadovautis toliau išdėstytomis instrukcijomis, kurios atitinka naująją 
Europos direktyvą dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką, galiojančią nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.: 
 
Asmuo, atsakingas už prekybą apdorotais gaminiais, pvz., durimis ir langais, privalo ženklinti minėtus gaminius, 
nurodydamas duomenis apie GORI 356 iš toliau pateikto INFORMACINIO LAPELIO.  
 
Ženklinimas turi būti aiškiai matomas, lengvai įskaitomas ir pakankamai patvarus. Kai tai būtina dėl apdoroto 
gaminio dydžio, ženklinimas turi būti išspausdintas ant pakuotės, naudotojo vadove arba garantijos dokumente. 
 
Dėl išsamesnės informacijos prašome žr. Biocidų reglamento Nr. 528/2012 58 straipsnio 3 dalį:  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:LT:PDF  

 
 
 

INFORMACINIS LAPELIS apie GORI 356 
apdorotus gaminius 

 

Šis gaminys yra apdorotas medienos konservantu: 

(Reglamentuoja Biocidų reglamentas Nr. 528/2012, 8 

produktų tipas) 

GORI 356 

a) GORI 356 apdorotuose gaminiuose yra: Biocidų, patvirtintų 8 produktų tipui 

b) GORI 356 apdoroti gaminiai yra apsaugoti nuo: Medieną ardančių arba blukinančių grybelių 

c) GORI 356 apdorotuose gaminiuose yra šių biocidų: Propikonazolio, tebukonazolio, IPBC 

d) GORI 356 apdorotuose gaminiuose yra šių 
nanomedžiagų: 

- 

Medienos konservantą GORI 356 gamina: „Teknos A/S“ 
Industrivej 19 

DK-6580 Vamdrup 

Tel. +45 76 93 94 00 

e) Specialios atsargumo priemonės, taikomos GORI 356 apdorotiems gaminiams: 

Siekdami apsaugoti vandens organizmus, nenaudokite apdorotos medienos šalia vandens telkinių 

(upių, kanalų, ežerų ir pan.). 

 

Medienos paviršius turi būti padengtas, pvz., laku arba dažais. Paviršius turi būti dengiamas 

reguliariais intervalais. 

 
2013 m. rugsėjo mėn. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:LT:PDF

