
Т Е Х Н І Ч Н А  К А Р Т А

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I

ДЕКОРАТИВНИЙ ЕФЕКТ ПОКРИТТЯ ГУСТИНА 
за темп. 20±0,1°C, найбільше

ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ  
за темп. 20±2°C і відносної вологості повітря 

55±5% покриття сухе на дотик, найбільше
РОЗЧИННИК

матове
[г/см³] [хв.] Розчинник нітро для целюлозних 

виробів1,0 20

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  I
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Основи, призначені для лакування, мають 
бути чистими, сухими, без жирних і засмолених плям, очищеними від 
пилу.   Дерев’яні поверхні: паркет або основу відциклювати й ре-
тельно очистити від пилу.   Смолу або жирні плями можна видали 
очищеним бензином або розчинником нітро.  ПІДГОТОВКА ВИРО-
БУ  Перед застосуванням лак ретельно перемішати.   За потреби 
розбавити розчинником нітро до робочої в’язкості.   У разі застосу-
вання виробу як ґрунтовки під поліуретанові одно- і двокомпонент-
ні лаки розбавити розчинником для виробів нітро у пропорції 1:1.       

ЛАКУВАННЯ  Наносити пензлем або методом пневматичного роз-
пилення за температури основи й навколишнього середовища вище 
від +16°C і за відносної вологості повітря менш ніж 80%.   Приблизно 
через 8 годин після нанесення ґрунтовки покриття відшліфувати дріб-
нозернистим наждачним папером, очистити від пилу й наносити по-
верхневий лак.   Малярні інструменти після закінчення робіт вимити 
розчинником нітро.  Утилізація відходів відбувається у відповідності 
до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контей-
нері 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 - - - 1

Пневматичне розпилення 20-25 до 20 1,2-1,5 0,35-0,4 1

MAT POŁYSK

ЗМЕНШУЄ РОЗХІД ПОВЕРХНЕВИХ ЛАКІВ

MAT POŁYSK

ЗАПОБІГАЄ ПОТЕМНІННЮ ДЕРЕВИНИ

MAT POŁYSK

ПІДКРЕСЛЮЄ ПРИРОДНУ СТРУКТУРУ ДЕРЕ-
ВИНИ

I  ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ  I
Безбарвний 
МАТОВИЙ

I  ОПИС ВИРОБУ  I
Швидко висихаючий, зв’язуючий основний лак ство-
рює покриття1, сухе на дотик вже через 20 хвилин. 
Знижує витрату поверхневих лаків. Підкреслює та 
зберігає природну структуру деревини та запобігає 
її потемніння. Лак призначений для дверей, меблів, 
обшировок та балюстрад всередині приміщень.

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Для професійного ґрунтування виробів з деревини і деревопохід-
них матеріалів, які експлуатують усередині приміщень. Можна ви-
користовувати в установках для промислової обробки дерев’яних і 
деревопохідних поверхонь.

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

MAT POŁYSK
КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
1

MAT POŁYSK
КОЛІР
безбарвний

MAT POŁYSK
УПАКОВКА
1 л; 3 л; 5 л; 10 л

MAT POŁYSK
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
18 місяців від дати виготовлення

VIDARON PODKŁAD NITRO 
Нітро Ґрунтовка


