
VIDARON IMPREGNAT OGNIOCHRONNY GOTOWY DO UŻYCIA 
Вогнезахисний Імпрегнат для деревини готовий до використання

ВОГНЕЗАХИСНИЙ

ЗАХИЩАЄ ВІД ГРИБКІВ

ЗАХИЩАЄ ВІД КОМАХ

MAT POŁYSK

ПРОТИ БІОКОРОЗІЇ 

I  ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ  I

ЗеленийБезбарвний

Коричневий

I  ОПИС ВИРОБУ  I
Водний імпрегнат для захисту деревини від дії гриб-
ків, які спричиняють глибоке руйнування деревини, 
від комах і плісняви. Знищує комах і личинок, які вже 
проникли в деревину. Створює ефективний вогнеза-
хисний бар’єр, який ускладнює займання обробле-
них імпрегнатом елементів. I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 

Для захисту будівельної деревини, встановленої у місцях, де вими-
вання захисних речовин неможливе. Виріб допущено до захисту де-
ревини в I, II класі загроз.

MAT POŁYSK
РОЗХІД
• 0,25 кг імпрегнату/м² поверхні деревини, мінімум двошарове 

нанесення − трифункціональний захист (3F) (упаковка 5 кг – до 20 м²)
• 1 кг імпрегнату/м² поверхні деревини, мінімум чотиришарове нанесення 

− чотирифункціональний захист (4F) (упаковка 5 кг – до 5 м²)

MAT POŁYSK
КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
 в залежності від бажаного захисту 

MAT POŁYSK
КОЛІР
безбарвний + 2 готових кольори

MAT POŁYSK
УПАКОВКА
5 кг

MAT POŁYSK
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
36 місяців від дати виготовлення

К А Р Т А  Т Е Х Н І Ч Н А  В И Р О Б У



ПІДГОТОВКА ОСНОВИ   Деревина, призначена для обробки ім-
прегнатом, має бути очищеною і сухою, з вологістю не вищою, ніж 
25%.   ІМПРЕГНУВАННЯ   Засіб перед застосуванням і в процесі 
нанесення ретельно перемішати.   Нанесення і висихання ви-
робу не може відбуватися за поганих атмосферних умов − не-
обхідно захищати оброблену імпрегнатом деревину від вими-
вання до моменту встановлення під накриття.   Наносити за 
температури основи й навколишнього середовища від +5°C до 
+30°C.   Наносити пензлем, розпиленням – з інтервалами не 
менш ніж 4 години, методом занурення цілих елементів – про-
тягом не менш ніж 30 хвилин.  Для забезпечення трифункціо-
нального захисту, тобто від грибка, комах і плісняви, необхідно 

нанести не менш ніж 0,25 кг препарату/м2 деревини мінімум у 
два шари.  Для забезпечення чотирифункціонального захисту, 
тобто від дії вогню, грибка, комах і плісняви, – 1 кг препарату/
м2 деревини мінімум у чотири шари.   Приміщення, в яких де-
ревину обробляли засобом, необхідно провітрювати перед 
передачею в експлуатацію до зникнення специфічного запа-
ху.   Увага − барвник є лише показником місця нанесення, не 
має жодних біоцидних властивостей. Наступний шар наносити 
методом «мокрий по мокрому».  Засіб біоцидний , при викорис-
танні дотримуватись правил безпеки. Уникати забруднення очей 
і шкіри, рекомендується надягати захисні окуляри і захисний одяг. 
Перед звстосуванням необхідно прочитати етикетку.

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I

ВИГЛЯД ГУСТИНА 
найбільше ВИГЛЯД ПОКРИТ ТЯ pH

ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ 
за темп. 20±2°C і відносної вологості 
повітря 55±5% ступінь 3, найбільше

рідина
[г/см3]

матове приблизно 6
[год.]
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I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  I


