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VIDARON IMPREGNAT MIEDZIOWY KONCENTRAT 1:9
Мідний Імпрегнат для деревини концентрат 1:9
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ОПИС ВИРОБУ
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Водний Імпрегнат для захисту деревини від дії комах і грибків, які спричиняють глибоке руйнування
деревини. Ефективно захищає від впливу атмосферних факторів − не вимивається. Надовго забарвлює
деревину в сіро-зелений колір, зберігаючи малюнок
шарів. Зверху можна покривати будь-яким фінішним
виробом. Виріб містить інгібітори корозії, що неспричиняє корозії металевих елементів.
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ПРИЗНАЧЕННЯ
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Для загального та промислового захисту дерев’яних елементів, будівельної, конструкційної і садової деревини, встановленої як на
відкритих майданчиках, що зазнають впливу атмосферних факторів,
так і в закритих приміщеннях. Виріб допущено до захисту деревини
в I, II, III, ІV класі загроз.

РОЗХІД

• 76 г концентрату/м² поверхні деревини, мінімум двошарове
нанесення − деревина не під накриттям (упаковка 5 кг до 65 м²)
• 40 г концентрату/м² поверхні деревини, мінімум двошарове
нанесення − деревина під накриттям (упаковка 5 кг до 125 м²)
КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

в залежності від класу загрози
КОЛІР

сіро-зелений
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ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ
Сіро-зелений
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СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

УПАКОВКА

1 кг; 5 кг

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

60 місяців від дати виготовлення

9,8±0,5

ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ
за темп. 20±2°C і відносної вологості повітря 55±5%
ступінь 1

ступінь 3, найбільше
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ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Деревина, призначена для імпрегнування, має бути очищеною і сухою, з вологістю, не вищою від
25%.  
ПІДГОТОВКА ВИРОБУ  Засіб у формі концентрату – перед застосуванням розбавити в кількості 1 кг засобу на 9 л чистої
теплої води. Перемішувати до повного розчинення засобу.  Робочий розчин, що залишився в резервуарі для імпрегнування,
перемішувати приблизно 5 хвилин перед кожним наступним
використанням.  
ІМПРЕГНУВАННЯ  Нанесення і висихання
виробу не може відбуватися за поганих атмосферних умов.  Деревину після імпрегнування потрібно витримувати під накриттям, переклавши рейками, протягом мінімум 48 годин.  Наносити за температури основи й навколишнього середовища від
+5°C до +30°C.  Наносити мінімум два шари пензлем, методом

ГЛИБОКО ПРОНИКАЄ
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pH

розпилення з інтервалами не менше ніж 4 години, методом занурення цілих елементів – протягом не менше ніж 30 хвилин.
 У разі імпрегнування в закритих приміщеннях співвідношення площі нанесення в м2 до об’єму повітря в м3 не може перевищувати 0,2.
 Приміщення, в яких деревину оброблено засобом, можна експлуатувати після інтенсивного провітрювання через три доби. Наступний шар наносити методом «мокрий по мокрому». Засіб біоцидний
, при використанні дотримуватись правил безпеки. Уникати забруднення очей і шкіри, рекомендується надягати захисні окуляри і захисний одяг. Перед звстосуванням необхідно прочитати етикетку.
 Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України
«Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій
тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

