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• глибоко проникає у деревину, підкреслює її структуру / глубоко проникает в древесину, подчеркивает ее структуру /
   it deeply penetrates into timber, emphasizes the structure of wood
• захист від атмосферних впливів та дії вологи / защита от атмосферных влияний и действия влаги / advanced water and weather resistance
• захист від шкідників деревини, плісняви, грибків та гниття / защита от вредителей древесины, плесени, грибков и гнили /
   protection against pests, mold, fungi and rot

Захист та декорування деревини / Защита и декорирование древесины /
Wood protection and decoration

плівкоутворювач / 
пленкообразующее / binder  модифікована акрилова дисперсія  модифицированная акриловая дисперсия modified acrylic dispersion

колір / цвет / color 13 кольорів 13 цветов 13 colors

розріджувач / разбавитель / thinner вода вода water

спосіб нанесення / способ нанесения / 
application method пензель, валик, фарборозпилювач кисть, валик, краскораспылитель а brush, a roller, a paint gun

норма витрати в 1 шар /
норма расхода в 1 слой /
application rate of 1 layer

шліфована деревина – 50-100 мл/м²
не шліфована деревина – 100-150 мл/м²

шлифованная древесина – 50-100 мл/м²
нешлифованая древесина – 100-150 мл/м²

polished wood – 50-100 ml/m²
non-polished wood – 100-150 ml/
m²

час висихання / время высыхания /
drying period 1 година 1 час 1 hour

СП / СГ / VP 24 місяці 24  месяца 24 months

фасування / фасовка / package 0,75 л; 3 л 0,75 л; 3 л 0,75 l; 3 l

безкольоровий
бесцветный / colorless

махагоні
махагони / mahogany

оливковий
оливковый / olive

білий
белый / white

волоський горіх
грецкий орех / walnut

карпатська ялина
карпатская ель / carpathian spruce

сосна
сосна / pine

каштан
каштан / chestnut

зелений
зеленый / green

дуб
дуб / oak

коричневий
коричневый / brown

тік натуральний
тик натуральный / teak natural

венге
венге / wenge

Перелік кольорів Імпрегнату акрилового глибокого проникнення 
Перечень цветов Импрегната акрилового глубокого проникновения 
A color range of Аcrylic impregnant with deep penetration

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.

UA Імпрегнат акриловий
глибокого проникнення
зовні / всередині приміщень

Призначений для декоративно- 
захисної обробки шліфованої 
і нешліфованої деревини або 
деревопохідних поверхонь 
(фасадів будівель, елементів 
огорожі, альтанок, терас, 
балконів, панелей, балок, 
дверей, віконних рам, меблів 
та ін.)

RU Импрегнат акриловый
глубокого проникновения
снаружи / внутри помещений

Предназначен для декора-
тивно-защитной обработки 
шлифованной и нешлифован-
ной древесины или дерево-
производных поверхностей 
(фасадов зданий, элементов 
ограждения, беседок, террас, 
балконов, панелей, балок, 
дверей, оконных рам, мебели 
и др.)

EN Acrylic Impregnant
with deep penetration
exterior / interior

It is intended for protective and 
decorative coating of polished 
and non-polished wood and 
timber surfaces (facades of 
buildings, elements of fences, 
summerhouses, balconies, 
panels, joists, doors, window 
frames, furniture, etc.)


