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Тази информация е базирана на опит, за нейната пълнота не се поема отговорност. Тъй като нямаме никакво влияние върху 
нанасянето, задължение на клиента е да тества, дали продукта е подходящ за целта, преди да се използва. Всяка промяна в 
процедурата за нанасяне, условията на околната среда или на неспазване на инструкциите може да повлияе 
неблагоприятно на крайния резултат. 
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AQUAVITA Wood Protecting Oil 
478378, 478379 

 
Тънък слой байц за защита на дървената повърхност за нанасяне с четка 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
 

 Прозрачен покритие, което подчертава 
структура и предпазва повърхността от 

атмосферни влияния. 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 Подходящ за защита на дървени елементи, 
изложени на атмосферни влияния. 

 Използва се за защита на всички видове 

дървесина в екстериора. 

 СЪПЪТСТВАЩИ КОМПОНЕНТИ 
 
Почистващо вещество: 

вода; ако е необходимо се добавят други препарати 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 
 

Плътност 1,00 - 1,03 kg/l 

Доставен 
вискозитет 

DIN2 60 - 80 с 

Сухо вещество (%) 21-23 % 

Външен вид Течност 

Цвят Възможно нюансиране с уредите 
за нюансиране с Белинка 
оцветители серия BW. 

 

Съхнене 

въздух  

Сух за манипулации 4 Часове 

Сух за последващи 
операции 

24 Час 
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 ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 
 ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

 Дървото трябва да бъде сухо (макс. 18% 
влажност), предварително импрегнирано с 
Aquavita Impregnant, леко шлайфано и 
обезпрашено. 

 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%. 

 Когато се работи в неподходящи условия 
могат да възникнат дефекти в покритието. 

 УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ 
 ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ 

 Покритието се нанася с: 

 - четка 

 - въздушно пръскане 

 Преди употреба разбъркайте добре. 

 Разреждане на материала не е задължително. 

 

ЧЕТКА 

 

Разреждане: не е задължително 

 

 

ПРЪСКАНЕ 

 

Разреждане: не е задължително 

Размер на 
дюзата: 

1,3 - 1,8 мм 

 

СЪХРАНЕНИЕ 

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

 Продуктът не трябва да замръзва. 

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 Виж Информационния лист за безопасност и 

етикета на продукта l. 

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. 
 


