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VIDARON RENOWACYJNY
Реноваційний імпрегнат для деревини
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Реноваційний імпрегнат для деревини VIDARON – це
сучасний виріб, у якому використовується формула
FOUR-SEASON PROTECTION, що забезпечує виняткові
параметри стійкості до будь-яких погодних умов. Реноваційний імпрегнат додатково містить віск, який
відштовхує воду, захищаючи деревину від руйнівної
дії вологи. Желеподібна консистенція виробу дає
можливість легкого і приємного нанесення.
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СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

I

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Для отримання найкращого ефекту
деревина повинна бути витриманою, сухою, обезжиреною, чистою, а також очищеною від старих лакофарбових покриттів.
 Жирні місця, елементи, які лущаться і погано прилягають до
деревини, можуть зменшити адгезію та стійкість імпрегнату.
 При відновлювальному фарбуванні раніше фарбованої і посірілої деревини зі старим і зруйнованим покриттям – деревину
необхідно ретельно відшліфувати, зчистити забруднення і відсталі шари, протерти щіткою та обезпилити.  На свіжу деревину,
яка експлуатуватиметься назовні приміщень, необхідно нанести
Імпрегнат захисно-декоративний безбарвний VIDARON, який
захищає від біокорозії деревини.  Реноваційний імпрегнат слід
наносити через щонайменше 24 години після нанесення безбарвного Імпрегнату. ІМПРЕГНУВАННЯ  Перед використанням
та в процесі нанесення ретельно перемішувати.  Не розбавляти.
 Спосіб нанесення: пензель або валик.  Для отримання найкращого декоративного та захисного ефекту наносити тонкими шара-
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MAT

[г/см ]

Граничний вміст ЛОС для
цього виробу (кат. A/f/
FW) -130 г/л (2010). Виріб
містить макс. 130 г/л.

* Вигляд покриття після нанесення на деревину згідно з рекомендаціями виробника. Кінцевий результат нанесення (ступінь блиску і колір) залежить, поміж іншого, від ступеня відшліфування
поверхні, породи деревини, її природного кольору, вологості, поглинальної здатності та способу нанесення.

ШВИДКО СОХНЕ – ЗАВЧАСНА СТІЙКІСТЬ
ДО ДОЩУ
MAT

ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ
за темп. 20±2°C, та відносної вологості повітря 55±5%,
найбільше
[год.]

ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ
після нанесення на деревину*
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МІСТИТЬ ВІСК – ЗАХИЩАЄ ВІД ВОДИ

MAT

ГУСТИНА
за темп. 20±0,1°C
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Рекомендується для захисно-декоративного фарбування дерев’яних
поверхонь, особливо садової архітектури паркани, ворота, перголи,
палісадники. Виріб не призначений для імпрегнування дерев’яних підлог, сходів, терас, тобто комунікаційних шляхів. У випадку нетипового
застосування (наприклад, дерев’яні матеріали для покрівельних робіт,
екзотичні породи деревини, коркові панелі тощо) з приводу використання виробу необхідно проконсультуватися з Виробником. Виріб не
призначений для імпрегнування дерев’яних дахів і ґонту. З огляду на
наявність у складі імпрегнату гідрофобізуючого воску не рекомендується наносити на імпрегнат поверхневі вироби (лаки, емалі тощо). Не
рекомендується нанесення імпрегнату на раніше олієні або бейцовані
поверхні.

РОЗХІД

MAT залежно
POŁYSK від породи, твердості
до 10 м 2/л при одношаровому нанесенні
та ступеня вологості деревини

КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
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КОЛІР

15 кольорів.
УПАКОВКА
MAT

700 мл, 5 л, 10 л

MAT

MAT

POŁYSK

POŁYSK

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
MAT

POŁYSK

24 місяці від дати виготовлення

POŁYSK

ми, розтираючи пензлем вздовж волокон деревини.  Необхідно
нанести 2 шари при температурі навколишнього середовища від
+10°C до 25°C.  Після нанесення першого шару імпрегнату наступний наносити після висихання попереднього, короткий час
висихання дозволяє наносити наступний шар уже через 24 години. Час висихання при темп. +20°C і відносній вологості повітря
55% приблизно 3 години.  Миття інструментів – вода.  З метою
отримання однорідного забарвлення рекомендується застосування імпрегнатів з однієї виробничої серії.  Кінцевий декоративний
ефект залежить від породи і поглинальної здатності деревини,
способу нанесення, а також кількості нанесених шарів імпрегнату.
 Приміщення, в яких застосовано виріб, або елементи, фарбовані
виробом, потрібно провітрювати до зникнення запаху, після чого
вони придатні для використання.  Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
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ПАРАМЕТРИ ІМПРЕГНУВАННЯ

МЕТОДИ
ІМПРЕГНУВАННЯ
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тиск розпилення

[с]

[%]

[мм]

[MПa]

Рекомендована кількість
шарів імпрегнату у кольорі

Пензель, занурення

торговий вигляд

-

-
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