
Т Е Х Н І Ч Н А  К А Р Т А

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I

ОБ’ЄМНА ГУСТИНА ЧАС ВИСИХАННЯ ШАРУ 
товщиною приблизно 1 мм ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ Й ОСНОВИ

[г/см³] [год.]
від +5°C до +30°C 

приблизно 1,75 г/см³ приблизно 3 

Технічні дані та інформація про спосіб застосування вказані для температури +20°C i відносної вологості повітря 55%.

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  I

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ   Основу ретельно очистити від бру-
ду, пилу й інших забруднень. Засмолені місця промити розчин-
ником нітро.  ПІДГОТОВКА ВИРОБУ   Перед застосуванням 
шпаклівку ретельно перемішати.  ШПАКЛЮВАННЯ   За один 
раз наносити шари товщиною до 4 мм (за допомогою метале-
вого шпателя).   У разі ширших щілин або більших нерівностей 
наносити наступний шар після висихання попереднього, тобто 
через 2-3 год. (при товщині шару 1 мм).  Роботи проводити за 

температури основи й навколишнього середовища вище від 
+5°C.   Після висихання шпакльовану поверхню відшліфувати 
наждачним папером.   Після очищення поверхні від пилу мож-
на приступати до фарбування або лакування.   Залежно від типу 
основи, різниці температур і вологості час висихання може за-
знати змін.  Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону 
України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в 
іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

I  ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ  I

МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ

ПАРАМЕТРИ ШПАКЛЮВАННЯ

в’язкість відкритий час роботи товщина одного шару рекомендована 
кількість шарів5 кг, Ø 6 мм [с] [хв.] [мм]

Металевий шпатель торговий вигляд до 30 до 4 до вирівнювання виїмок 

VIDARON SZPACHLA DO DREWNA 
Шпаклівка для деревини 

MAT POŁYSK

ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ

MAT POŁYSK

НАДЗВИЧАЙНО ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ

MAT POŁYSK

ТВЕРДА Й ЕЛАСТИЧНА

MAT POŁYSK

ІМІТУЄ НАТУРАЛЬНУ ДЕРЕВИНУ

I  ОПИС ВИРОБУ  I
Високоякісна акрилова шпаклівка для деревини. Містить 
скипидар (терпентин), який забезпечує надзвичайно хо-
рошу адгезію шпаклювальної маси до деревини, а спеці-
ально приготований кварцовий пил надає їй відповідної 
твердості та полегшує подальшу обробку. Не розтріску-
ється під час висихання, її легко шліфувати й полірувати. 

I  ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ  I

Білий  
H01

Смерека  
H07

Береза  
H02

Вільха  
H08

Ялина  
H03

Дуб  
H09

Ясен  
H04

Горіх  
H10

Бук  
H05

Червоне дерево  
H11

Сосна  
H06

Палісандр  
H12

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Призначена для вирівнювання незначних виїмок і нерівностей, 
заповнення тріщин на поверхні м’якої, твердої деревини та дере-
вопохідних матеріалів, які експлуатують усередині та назовні примі-
щень. Після нанесення рекомендується покрити відповідним лаком 
VIDARON.

MAT POŁYSK
РОЗХІД
до 1 м²/кг при товщині шару 1 мм

MAT POŁYSK
КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
не застосовується

MAT POŁYSK
КОЛІР
12 готових кольорів

MAT POŁYSK
УПАКОВКА
0,25 кг

MAT POŁYSK
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
12 місяців від дати виготовлення


