
Т Е Х Н І Ч Н А  К А Р Т А

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I

ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ В’ЯЗКІСТЬ
(стакан F4, 20°C) ГУСТИНА СУХИЙ ОСТАТОК

ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ 
за температури 20±2°C і відносної 

вологості повітря 55±5% 

РОЗЧИННИК  
ДЛЯ ВИРОБУ

глянець

[с] [г/см³] [мін.] [год.] 
олійно-фталевий  

ТМ «Śnieżka»120-140 прибл. 0,9 47%
ступінь 1 ступінь 3

макс. 2 макс. 8

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  I
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ   Свіжа деревина, призначена для лакуван-
ня, повинна бути очищеною і сухою, гладкою, очищеною від пилу, 
жирних і засмолених плям.   Засмолену і жирну деревину про-
мити очищеним бензином, висушити.   Деревина повинна бути 
попередньо витриманою і висушеною, з вологістю не вище 20%; 
волога деревина може спричинити відставання лаку від дереви-
ни.   Для надання привабливого вигляду, підкреслення малюнку 
шарів деревини, поліпшення нанесення, збільшення довговічності 
лакованого покриття і утримання поверхні у чистоті рекоменду-
ється відшліфувати деревину вздовж волокон наждачним папером 
з градацією приблизно 120-320, додатково поверхню потрібно від-
полірувати.   Поверхні повинні бути гладкими, без виїмок, тріщин, 
ретельно відполірованими і з заокругленими краями.   Всі гострі 
краї деревини заокруглити так, щоб радіус становив мінімум 2 
мм – це дає можливість нанести таку саму кількість виробу, як і на 
плоскі поверхні (виріб не стече).   На горизонтальних поверхнях, 
які піддаються накопиченню води і снігу, рекомендується виконати 
скіс мінімум 15° для швидшого стікання води.   Підготовка нових 
елементів – звернути увагу на щільність у місцях з’єднання дета-
лей предмету до проникнення води.  ВІДНОВЛЕННЯ   Поверх-
ню повністю очистити від старих погано прилеглих лакофарбових 
покриттів.   Вимити, обезжирити і висушити.   У випадку віднов-
лення раніше імпрегнованих чи лакованих предметів елементи, які 
підлягають відновленню, необхідно (по мірі можливості) розібра-
ти, поверхню вимити, якщо залишились забруднення від жирних 
речовин, обезжирити, висушити, протерти наждачним папером 
до отримання однорідного забарвлення.   Нанести лак згідно з 
вказівками, викладеними нижче в розділі “Лакування”.   Після ви-

сихання заново зібрати.   Хрестоподібні і багатошарові з’єднання 
ущільнити силіконовими або полімерними масами для зниження 
проникнення води.  ПІДГОТОВКА ВИРОБУ   Перед використан-
ням виріб ретельно перемішати для отримання однорідної кон-
систенції.   За потреби додати розчинник – олійно-фталевий ТМ 
“Śnieżka” у кількості до 5%.   У процесі нанесення перемішування 
повторювати.   Для лакування використовувати вироби з одні-
єї виробничої партії, різні партії потрібно злити у більшу ємність і 
ретельно перемішати.  ЛАКУВАННЯ   Наносити при температурі 
основи і навколишнього середовища від +10°C до +30°C i відносній 
вологості повітря до 65%.   Нанесення і висихання лаку не може 
відбуватися у поганих погодних умовах, елементи захищати від опа-
дів.   Лак наносити рівномірно на всю поверхню вздовж волокон 
деревини, 3 шари.  Наступні шари наносити з інтервалом 24 годи-
ни.   Кожного разу перед нанесенням виконувати міжшарове шлі-
фування наждачним папером з градацією приблизно 320 і ретельно 
очищувати поверхню від пилу; у процесі шліфування повинен з’яви-
тися білий пил, відсутність пилу і «гумова» на дотик поверхня озна-
чає, що покриття ще недостатньо висохло.   Найкраще лак наноси-
ти пензлем, можна валиком або методом розпилення.   Лакування 
виконувати на кожній поверхні/стороні елемента – не допускати 
залишення необробленої поверхні деревини.  Час повного виси-
хання при температурі +20°C i відносній вологості повітря 55%: 24 
години.   Повних властивостей стійкості покриття набуває через 7 
днів.   Для миття інструментів використовувати розчинник – олій-
но-фталевий ТМ «Śnieżka»  Утилізація відходів відбувається у відпо-
відності 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 ЛАКУВАННЯ

в’язкість додавання розчинника діаметр форсунки пістолета тиск розпилення рекомендована 
кількість шарів[с] [%] [мм] [МПа]

Пензель, валик торговий вигляд до 5 - - 3

Пневматичне розпилення 25÷30 до 5 1,3-1,4 0,3-0,5 3

Гідродинамічне розпилення 
за допомогою повітря торговий вигляд - 0,23 Повітря 0,15 

Матеріал 0,35 3

VIDARON YACHT LACK 
Яхтовий Лак для деревини

MAT POŁYSK

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ

MAT POŁYSK

СТІЙКІСТЬ ДО АТМОСФЕРНИХ ФАКТОРІВ

MAT POŁYSK

СТІЙКІСТЬ ДО МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ
MAT POŁYSK

СТІЙКИЙ ДО ВПЛИВУ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ 

MAT POŁYSK

СТВОРЮЄ ЕЛАСТИЧНЕ ПОКРИТТЯ

MAT POŁYSK

ПОКРИТТЯ СТІЙКЕ ДО ДІЇ ПЛІСНЯВИХ ГРИБ-
КІВ, БАКТЕРІЙ І ВОДОРОСТЕЙ

I  ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ  I
Безбарвний
ГЛЯНЕЦЬ

I  ОПИС ВИРОБУ  I
Сучасний лак з високою стійкістю до несприятливих 
атмосферних факторів. Виготовлений на основі уре-
танових затверджувачів та відповідних смол. Обері-
гає від руйнівної дії води, мінливих погодних умов, 
покриття захищене від пліснявих грибків і водорос-
тей. Характеризується високою стійкістю до стиран-
ня і еластичністю.

MAT POŁYSK
РОЗХІД
до 12 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від породи, 
твердості та ступеня вологості деревини

MAT POŁYSK
КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
3

MAT POŁYSK
КОЛІР
безбарвний

MAT POŁYSK
УПАКОВКА
750 мл; 2,5 л 

MAT POŁYSK
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 місяці від дати виготовлення

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Для декоративного і захисного лакування деревини і деревопо-
хідних матеріалів, експлуатованих всередині і назовні приміщень. 
Зокрема для лакування надводних дерев’яних частин човна, воріт, 
парканів, дерев’яних елементів фасаду, вікон, дверей, садових ме-
блів, перил. Можна наносити на горизонтальні поверхні садових 
меблів та підлогу, яка піддається помірному навантаженню.


