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AQUAVITA Impregnant Dip&Brush 
472294, 477563, 478373 

 
Защита на дървото срещу гниене и синьо оцветяване 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
 

 Импрегнация на база: 

 - акрилно свързващо вещество 

 - съвременни фунгициди 

 - светлоустойчиви пигменти 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 Използва като основен слой (грунд) за защита 
на дървени изделия (като дограма, врати, 
щори и огради) в класове за ползване от 2 до 3 
DIN EN 335, не застрашени от насекоми. 

 Дървените елементи, изложени на 
атмосферни влияния при клас на опасност 3 
(прозорци, врати, фасадни облицовки, огради, 
капаци), трябва да бъдат защитени с покрития, 
които са устойчиви на атмосферни влияния. 

 СЪПЪТСТВАЩИ КОМПОНЕНТИ 
 
Почистващо вещество: 

вода; ако е необходимо се добавят други препарати 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 
 

Вид акрилна импрегнация 

Плътност 1,03 kg/l 

Доставен 
вискозитет 

DIN2 48 - 58 с 

Сухо вещество (%) 16 % 

Външен вид Течност 

Цвят по цветовия каталог 
 

Дебелина на слоя 

Препоръчителна дебелина 
на филма 

170 - 200 гр/м3 

Препоръчителна дебелина 
на филма 

160 - 200 гр/m² 

Съхнене 

въздух  

Незадържащ прах 30 минути 

Сух на допир 1 час 

Сух за последващи 
операции 

3 - 4 Часове 

С добра вентилация времето за съхнене може да бъде леко 
съкратено. 
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 ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 
 ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

 Дървеният материал трябва да бъде 
подходящо сух (макс. 18% влажност), 
механично обработен, добре шлайфан и без 
прах. 

 ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

 УСЛОВИЯ НА ТРУД 
 УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 При работа с покрития на водна основа 
температурата на повърхността, боята и 
околната средата не трябва да бъде по-ниска 
от 10 ° С, относителна влажност на въздуха 
не трябва да надвишава 80%. 

 УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ 
 ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ 

 Продуктът е готов за употреба и не трябва да 
се разрежда. Преди употреба разбъркайте 
добре, нанесете на дървесината чрез 
потапяне, обливане или четка, по начин, по 
който цялата повърхност да е покрита. Ако 
след потапяне или обливане, детайлите 
трябва да се окачат, да е по такъв начин, че 
излишният импрегнационен материал да се 
окапе във вана, за да може да се използва 
повторно или да бъде правилно отстранен. 
Прясно обработенят дървен материал трябва 
да бъде под покрив или върху непропусклив 
твърд под за да се избегне директното 
изливане на продукти в почвата или водата и 
да се позволи събирането им за правилното 
отстраняване. Ако дървото е по-малко 
пропускливо, биоциден продукт може да се 
прилага отново. В този случай интервала 
между първия и втория слой трябва да е 3 - 4 
часа. 

 Ако по време на работа вискозитета се 

повиши, разредете с вода. 

 

ОБЛИВАНЕ 

 

Разреждане: не е задължително 

 

 

ПОТАПЯНЕ 

 

Разреждане: не е задължително 

 

 

ЧЕТКА 

 

Разреждане: не е задължително 

 

СЪХРАНЕНИЕ 

 12 месеца в първоначално затворена 
опаковка при температура от +5°C до 35 °C. 

 Продуктът не трябва да замръзва. 

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 - Съблечете всички замърсени дрехи. Ако 
симптомите се появят, консултирайте се с 
лекар. Покажете му лист за безопасност. - В 
случай на поглъщане изпийте 200 мл вода 
(деца 100мл). Не предизвиквайте повръщане. 
Консултирайте се лекар. Покажете лист за 

безопасност. 

ЗАБЕЛЕЖКИ 
ЗАБЕЛЕЖКИ 

 При поискване, ние издаваме за всяка 
партида покрития, адекватен сертификат за 
контрол на качеството с всички контролни 
данни. 

 Технически данни са резултат на знания, на 
базата на лабораторни изпитания и 
практически опит. В случай на използване на 
покритие извън нашия контрол не можем да 
поемем отговорност и да гарантираме за 
качеството на покритието като такова. Ние си 
запазваме правото да променяме данни, без 
предварително уведомление. 

 Система на качеството съгласно ISO 9001. 

 


