
АКРИЛОВИЙ ЛАК VIDARON  
 
 

Технічна карта виробу. Остання актуалізація: 31.12.2014  
 

АКРИЛОВИЙ ЛАК VIDARON  
 

Стійкий до стирання та подряпин  

Швидко сохне  
Слабкий запах, легкий у застосуванні 

Зберігає натуральний колір деревини 
Для внутрішніх робіт 

 

Має сертифікат Безпека іграшок PN EN 71.3  
 

ОПИС ВИРОБУ  
 

Акриловий лак із м’яким, не подразливим запахом, що швидко сохне. Відповідає строгим 

вимогам європейського стандарту PN EN 71.3 – Безпека іграшок. Підкреслює та зберігає 

природний колір деревини, відтіняючи її красу. Містить інгібітори таніну, завдяки чому 

захищає деревину від знебарвлення, яке виникає внаслідок дії смол і дубильних речовин, що 

містяться в деревині.  
 
 
 
 
 
 

ПРИЗНАЧЕННЯ  
 
Для декоративно-захисного лакування меблів, вагонки, предметів із дерева та деревопохідних матеріалів усередині приміщень. Можна 

використовувати для відновлення старих лакових покриттів, наприклад, поліуретанових, нітроцелюлозних, хімічно зміцнених та олійних. З 

огляду на властивості, його рекомендовано для приміщень громадського користування та приватних будинків.  
 

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ 
 

стан  
 

рідина 
 

вигляд покриття  
 

шовковистий глянець 
 

густина, максимально  
 

[г/см
3

] 
 

1,05 
 

час висихання покриття за температури 23 ±2 °C і відносної вологості повітря 50±5% 
 
ступінь 3, максимально  
 

  

[годин] 
 

5 
 

  
 
 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  
 
Підготовка основи  

 

Основа, призначена для лакування, має бути сухою, очищеною від пилу і забруднень.  

Не лаковану раніше деревину можна заґрунтувати розбавленим з водою Акриловим Лаком VIDARON.  

Засмолені або жирні місця промити нітророзчинником або очищеним бензином і висушити.  

Старі знищені поверхні відшліфувати дрібнозернистим наждачним папером та очистити від пилу.  
 
Підготовка виробу 

 

Лак ретельно перемішати.  
Розчинник: вода  

 
Лакування  

 

Лакувати за температури вище від +12ºС, найкраще – в межах від +18  0С до +25 0С, пензлем або методом розпилення.  

Нові елементи відшліфувати вздовж волокон деревини папером із грануляцією 120.  
Для підкреслення природної фактури деревини рекомендовано завершити шліфування поліруванням поверхні 

папером із вищою грануляцією – приблизно 220.  
Нові нелаковані елементи можна заґрунтувати лаком, розбавленим у пропорції 2:1 (2 частини лаку, 1 частина 

чистої води).  
 



Між шарами лаку виконувати міжшарове шліфування папером із грануляцією приблизно 320.  

Найкращого декоративного ефекту досягають нанесенням на заґрунтовану основу 2 шарів лаку. 
На незаґрунтовані основи рекомендовано нанести 3 шари лаку з інтервалами приблизно 4 години.  

 
 

Лакувати за температури вище від +12 ºC, найкраще – в межах від +18 до +25 ºC, пензлем або методом розпилення. 
 

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ 
 

 

МЕТОДИ  
 

НАНЕСЕННЯ  
 

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ  

 в’язкість  

 

додавання 
розчинника  

 

діаметр форсунки 
пістолета  

 

тиск розпилення  

 

 
рекомендована 
кількість шарів  

 [с] 

 

[%] 

 

[мм] 

 

[MПa] 

 пензель, валик  

 

торговий вигляд  

 

- 

 

- 

 

- 

 

2-3  

 пневматичне розпилення 

 

20-35  

 

дo 5-8 

 

1,4 

 

0,25-0,5 

 

2-3  

 
гідродинамічне  

розпилення* 
 

 
торговий вигляд  
 

 
- 

 

 
0,26  
 

 
10  
 

 
2-3  
 

 

*розпилення виконано на обладнанні фірми Graco, модель 395 ST PRO, Falcon 20:1  
 
 
 

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ  
 
12 місяців від дати виготовлення  

 
УПАКОВКА 

 
400 мл, 750 мл, 2,5 л, 10 л  

 

РОЗХІД  
 
до 14 м²/л  

 
КОЛІР  

 
безбарвний  

 
 

ЛОС  
 
Граничний вміст ЛОС для цього виробу (кат. A/e/FW), 130 г/л (2010). Виріб містить максимум 130 г/л.  

 

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  
 
PN-C-81802:2002 тип B  

 

PN EN 71.3 – Безпека іграшок  
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ПП.  
 
ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати і складувати у щільно закритій упаковці за температури від +5 ºC до + 30 ºC. Берегти від морозу і прямих 

сонячних променів.  
 
БЕЗПЕКА:  

 
Містить 1,2 – бензотіазол-3(2H)-он. Може спричинити виникнення алергічної реакції.  

 
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.  

 
Берегти від дітей.  

 

Перед застосування прочитати етикетку.  
 

Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.  
 



 

 
 

УВАГА!  
 

Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є 
підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке 
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією 
інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до дійсного 
стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього 
інформування про цей факт споживачів.  



 

БЕЙЦ ДЛЯ ДЕРЕВИARON  
 

Технічна карта виробу. Остання актуалізація: 13.01.2015 
 

Бейц для деревини VIDARON  
 

EASY TO USE – формула, що полегшує нанесення 

Швидко сохне  
Підкреслює шари деревини  

 

Не піднімає волокон деревини  

Містить абсорбери УФ-променів  
 

ОПИС ВИРОБУ  
 

Бейц VIDARON – це високоякісний виріб, який базується на унікальному поєднанні 

розчинників із низьким вмістом ароматичних сполук з натуральними оліями. Завдяки цій 

формулі маємо змогу отримати красивий декоративний ефект у надзвичайно легкий і 

швидкий спосіб. Бейц поступово і рівномірно проникає вглиб деревини, не піднімаючи її 

волокон. Завдяки цьому під час нанесення не виникає плям, а забарвлення деревини є 

однорідним. Утворює прозорі покриття, які підкреслюють природну красу деревини  
 
 
 
 
 
 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
Дерев’яний паркет, сходи, меблі, вагонка, предмети антикваріату. Можна застосовувати для отримання деревоподібних 

імітацій на поверхнях із металу, скла й деяких пластиків. Щодо застосування на інших основах необхідно 

проконсультуватися з виробником.  
 

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  
 

стан 

 

рідина 

 Густина за температури 20 ±0,5 °C  

 

[г/см3] 

 

0,93 -1,12 

 Час висихання покриття за температури 20 ±2°C та відносної вологості повітря 55+5% 

ступінь 1, найбільше  
 
ступінь 3, найбільше  
 

  

[годин] 

 

12 

 [годин] 

 

24 

  
 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Підготовка основи  
 
 Деревина, призначена для бейцування, має бути очищеною, сухою, гладенькою і рівною, чистою від пилу, жирних або 

засмолених плям.  
 Жирні й засмолені місця промити очищеним бензином i висушити.  
 Залежно від породи деревини рекомендовано відшліфувати її вздовж волокон наждачним папером із градацією 120-220 i 

відполірувати. 
 Старі лаковані покриття усунути, поверхню очистити, нерівності зашпаклювати, все підготувати, як для бейцування свіжої 

деревини. 
 Належна підготовка основи полегшує і пришвидшує нанесення, дозволяє отримати поверхню з рівномірним забарвленням і 

виразним малюнком структури деревини.  
 Деревина, призначена для бейцування, має бути очищеною, сухою, гладенькою і рівною, чистою від пилу, жирних або 

засмолених плям. 
 

 
Підготовка виробу  

 

Перед використанням виріб ретельно перемішати для отримання однорідної консистенції та кольору, не розбавляти.  

У разі різних виробничих партій певного кольору потрібно сполучити в більшій ємності і ретельно перемішати.  

Перед використанням виріб ретельно перемішати для отримання однорідної консистенції та кольору, не розбавляти. 
 

Бейцування  
 

Наносити методом втирання тампоном або ганчіркою, потім зібрати надлишок до отримання рівномірного забарвлення. 

Залежно від бажаної насиченості кольору через 24 години нанести наступний шар, не виконуючи шліфування. 
Бейцовану поверхню необхідно захистити безбарвним Лаком без ґрунтовки VIDARON, елементи, які експлуатують 



 

назовні, – Зовнішнім лаком VIDARON, через 24 години після нанесення останнього шару бейцу.  

Для миття інструментів використовувати олійно-фталевий або деароматизований розчинник виробництва ТМ «Śnieżka».   
Використані для бейцування матеріали (бавовняні ганчірки, тампони тощо) після закінчення робіт слід помістити в металеву 

ємність і залити водою, щоб запобігти самозайманню.  

Наносити за температури основи й навколишнього середовища від +5 ºC до +30 ºC.  
 
 

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ  
 
24 місяці від дати виготовлення.  
 
УПАКОВКА  
 
200 мл, 750 мл. 
 

РОЗХІД  
 
До 80 м²/л. 
 
КОЛІР  
 
13 готових кольорів. 

 
ЛОС 

 
Граничний вміст ЛОС для виробу: (kat.A/f/FR); 700 г/л (2010). Виріб містить максимум 600 г/л. 

 

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ 
 
ZN-SN-064:2012 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ 

 
Знаки: GHS02, GHS08 
 

Напис: НЕБЕЗПЕКА 
 

Проковтування і потрапляння в дихальні шляхи може загрожувати смертю.  

Легкозаймиста рідина і пари. 
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.  

Берегти від дітей. 
Надягати захисні рукавиці/захисний одяг/засоби захисту очей/засоби захисту обличчя. 
 

У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ (або з волоссям): негайно видалити/зняти забруднений одяг. Вимити шкіру під 

струменем води/душем. 
У разі пожежі: для гасіння використати велику кількість води.  

Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинним правилами.  

Повторюваний вплив може спричинити пересушування або тріскання шкіри. 
Містить біс(2-етилгексаноат) кобальту, оксим 2-бутан-ону. Може спричинити виникнення алергічної реакції. Містить вуглеводні, 

C10-C13, ізо-алкани, циклічні, ароматичних сполук < 2%; вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізо-алкани, циклічні, <2% ароматичних 

сполук; вуглеводні, C12-C15, н-алкани, ізо-алкани, циклічні, <2% ароматичних сполук. 
 
Трикутний знак для сліпих: так  
 

Пристосування, які ускладнюють відкривання для дітей: так 
 
UN1263  
 

ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в оригінальній, щільно закритій упаковці за температури від +5 °C до +30 °C.  
 
УВАГА!  
 
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є 

підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке 

втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією 

інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до дійсного 

стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього 

інформування про цей факт споживачів.  



VIDARON ВОГНЕЗАХИСНИЙ ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ– 

KОНЦЕНТРАТ 1:4  
 

4-функціональний 

вогнезахисний 

проти грибка 

проти плісняви 

проти комах  
 
 

ОПИС ВИРОБУ 
 

Імпрегнат для захисту деревини від дії грибків, які спричиняють глибоке руйнування 

деревини, від комах і плісняви. Знищує комах і личинок, які вже проникли в деревину. 

Створює ефективний вогнезахисний бар’єр, який ускладнює займання оброблених 

імпрегнатом елементів.  
 
 
 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
Для промислового та професійного захисту будівельної деревини, встановленої в місцях, де вимивання захисних речовин неможливе.  

 

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ 
 

стан 

 

порошок 

 густина, 20% розчину [г/см3] 

 

приблизно 1,1 

 Вигляд покриття 

 

матове 

 pH, 20% розчину  приблизно 6 

 час висихання покриття за температури 20±2 °C і відносної вологості повітря 55±5% ступінь 

3, найбільше, [годин] 

 

 

4 
 

 
 
 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  
 
Підготовка основи  

 

Деревина, призначена для імпрегнування, має бути очищеною і сухою, з вологістю не вище 25%. 
 
 
Підготовка виробу  

 

 Перед застосуванням розбавити в кількості 1 кг засобу на 4 л чистої теплої води. Перемішувати до повного розчинення засобу. 
 Для ідентифікації оброблених місць рекомендовано в процесі приготування виробу додатково розчинити пакетик із барвником 

(зеленим або коричневим), який додається.  
 Робочий розчин, що залишився в резервуарі для імпрегнування, перемішувати приблизно 5 хвилин перед кожним наступним 

використанням.  
 Перед застосуванням розбавити в кількості 1 кг засобу на 4 л чистої, теплої води. Перемішувати до повного розчинення засобу.  

 

 
 

Імпрегнування  
 

Засіб перед застосуванням і в процесі нанесення ретельно перемішати.  
 

Нанесення і висихання виробу не може відбуватися за поганих атмосферних умов − захищати оброблену імпрегнатом деревину від 

вимивання до моменту встановлення під накриття.  
Наносити за температури основи й навколишнього середовища від +5 °C до +30 °C.  

 

Наносити пензлем, методом розпиленням з інтервалами не менш ніж 4 години, методом занурення цілих елементів – протягом не 
менш ніж 30 хвилин.  

 



 
 

Для трифункціонального захисту, тобто від грибка, комах і плісняви, необхідно нанести не менш ніж 50 г концентрату/м² деревини 

мінімум у два шари.  
Для чотирифункціонального захисту, тобто від дії вогню, грибка, комах і плісняви, нанести не менш ніж 200 г концентрату/м² 

деревини мінімум у чотири шари.  
Приміщення, в яких деревину оброблено засобом, перед передачею в експлуатацію необхідно провітрювати до зникнення 

специфічного запаху.  
 
 

Увага − барвник є лише показником місця нанесення, не має жодних біоцидних властивостей.  
 
 
 
 

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ  
 
 
 

36 місяців від дати виготовлення 
 
 

УПАКОВКА  
 
5 кг  

 

РОЗХІД  
 
 

50 г концентрату/м² поверхні деревини, мінімум двошарове нанесення − трифункціональний захист (3F) (упаковка 5 кг до 

100 м²).  
200 г концентрату/м² поверхні деревини, мінімум чотиришарове нанесення − чотирифункціональний захист (4F) (упаковка 5 

кг до 25 м²).  
 
 

КОЛІР 
 

Версія безбарвна або для тонування барвником: червоним, зеленим.  
 
 
 

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  
 
 
 

Дозвіл № 3052/07 на обіг біоцидного виробу (WOOD PROTECTOR вогнезахисний імпрегнат для деревини FIRESTOP концентрат). 
 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ  
 
ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ВІДХОДИ  

 

Зберігати в безпечному місці. Зберігати в оригінальних, маркованих і закритих упаковках (у вертикальному положенні, щоб запобігти 

витоку); в прохолодному, сухому, добре вентильованому приміщенні; подалі від продуктів харчування і кормів; у місцях, недоступних 

для дітей. Уникати викидів у навколишнє середовище. Дотримуватися інструкції та технічної карти виробу. Під час транспортування 

захищати від зсування, пошкодження або знищення. Не допускати забруднення виробом або його упаковкою ґрунтів, каналізації i 

водостоків. У разі випадкового потрапляння виробу в навколишнє середовище повідомити відповідні служби, виріб присипати 

відповідним матеріалом-абсорбентом (пісок, земля, вермикуліт), зібрати до маркованої ємності, яку можна закрити, і передати до 

авторизованого пункту збору відходів для подальшої утилізації. Відходи, воду, використану для миття інструментів, забруднені 

матеріали (разом з абсорбентами, використаними для збирання витоку виробу) й упаковку, деревину після закінчення терміну 

експлуатації передати суб’єктам, які мають відповідний дозвіл на збір, переробку та знешкодження небезпечних відходів. Порожню й 

вимиту упаковку виробу та відходи упаковки розглядати як комунальні відходи, які підлягають роздільному збору, передати на 

утилізацію. Залишки виробу, воду після миття використовувати в подальшому імпрегнуванні.  
Позначення типу матеріалу виштампуване на упаковці (PEHD).  

 
 

УМОВИ БГП  
 



 
Знак GHS08  

 

НАПИС: НЕБЕЗПЕКА  
 

Містить активні речовини: Борна кислота: 15 г/100 г; тетраборат натрію безводний: 5 г/100 г. Стан виробу: порошок. H360FD 

Може шкідливо впливати на здатність зачаття або на плід. P102 Берегти від дітей. P103 Перед застосуванням прочитати етикетку. P280 

Надягати захисні рукавиці/захисний одяг/засоби захисту очей/засоби захисту обличчя.  
P308+313 У разі ураження або контакту: звернутися по консультацію/допомогу до лікаря.  

 

Дотримуватися загальних правил БГП. Не вживати їжі, напоїв і не курити під час застосування виробу й у місцях його зберігання. 

Уникати потрапляння на шкіру та в очі, рекомендовано використовувати захисні окуляри та захисний одяг. За нормальних умов роботи 

(гарна вентиляція) захист дихальних шляхів не є обов’язковим. У разі утворення пилу використовувати захисну маску з відповідним 

фільтром. У разі отруєння чи появи сенсибілізації звернутися по невідкладну медичну допомогу. Застосовувати в добре вентильованих 

приміщеннях. Виріб містить речовини, потенційно небезпечні для кажанів.  
Перша допомога: У разі контакту зі шкірою: забруднені ділянки шкіри ретельно вимити водою. У разі контакту з очима: забруднені очі 

промити великою кількістю води. Уникати сильного струменя води – ризик пошкодження рогівки. У разі проковтування: прополоскати 

рот, потім попити води. У разі ураження дихальних шляхів: вивести постраждалого на свіже повітря, забезпечити тепло і спокій. У разі 

появи тривожних симптомів проконсультуватися з лікарем. Вагітні жінки мають уникати контакту з виробом. 
 
Побічні дії: У разі контакту з очима: може викликати біль, сльозотечу і почервоніння. У разі контакту зі шкірою: може викликати 

незначне подразнення. У разі проковтування: може викликати нудоту, блювання, біль у животі, діарею. Вдихання: може викликати 

головний біль і запаморочення, почуття сонливості. Приміщення, в яких деревину оброблено засобом, перед передачею в експлуатацію 

необхідно провітрювати до висихання оброблених елементів. Не наносити в місцях зберігання харчових продуктів, питної води, напоїв і 

кормів для тварин. Не застосовувати для деревини, яка безпосередньо контактує з харчовими продуктами, питною водою, напоями і 

кормами для тварин. Після закінчення робіт інструменти вимити водопровідною водою.  
Термін придатності виробу: 2 роки від дати виготовлення. 

 

Дозвіл № PL/2014/0126 на доступ на ринок і застосування біоцидного виробу. 
 
 
 
 
 
 

УВАГА!  
 
Інформація, що міститься в технічній карті   виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є 

підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке 

втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією інших 

Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до дійсного стану 

знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього інформування 

про цей факт споживачів.  

 



ЗОВНІШНІЙ ЛАК VIDARON  

 
Технічна карта виробу. Остання актуалізація: 14.01.2015  

 
ЗОВНІШНІЙ ЛАК VIDARON  

 
Цілковитий захист від води та УФ-променів 
Еластичне та стійке покриття 
Стійкий до впливу складних атмосферних чинників 
Відмінна адгезія до основи 
Для зовнішніх робіт 

 
ОПИС ВИРОБУ 

 
Сучасний лак, створений з думкою про лакування деревини, який експлуатують назовні 

приміщень. Захищає полаковані поверхні від руйнівного впливу води, мінливих 

атмосферних факторів і вологи. Сучасна формула UV NANО-BLOCKER, створена на 

основі дисперсії наномолекул оксиду церію, захищає волокна деревини від 

розкладання, спричиненого впливом УФ-випромінювання.  

 
ПРИЗНАЧЕННЯ  

 
Для декоративного і захисного лакування деревини та деревопохідних матеріалів, які експлуатують усередині й назовні приміщень.  
 
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  

 
Стан  рідина   

Вигляд покриття  сатиновий глянець, глянець   

В’язкість, 20±0,1°C, найбільше  [г/см3]  0,98 

Час висихання покриття за температури 20±2°C і відносної вологості повітря 55±5%  

ступінь 1, найбільше  

ступінь 3, найбільше  

 

[годин]  

[годин]  

 

12  

20  

 
 
 
 
 
 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  

 
Підготовка основи  

 
Основа має бути гладенькою, сухою, рівною, чистою, без жирних плям, пилу і слідів смоли.  

 
Засмолені й жирні місця промити очищеним бензином і висушити.  

 
Нову деревину, яку експлуатують назовні приміщень, для кращого захисту від біологічних шкідників рекомендовано обробити 
Імпрегнатом Безбарвним Захисно-Декоративним засобом ТМ VIDARON.  

 
Знищені лакові покриття, погано прилеглі до основи, видалити й очистити, нерівності за потреби зашпаклювати.  

 
Старі покриття хорошої якості протерти дрібнозернистим наждачним папером та очистити від пилу.  

 
Підготовка виробу  

 
Лак ретельно перемішати.  

 
За потреби розбавити до робочої в’язкості олійно-фталевим розчинником виробництва ТМ «Śnieżka» у кількості до 5%.  

 
 



 Лакування   
Лакувати пензлем або валиком (виробом з торговою в’язкістю) або методом пневматичного розпилення.  
 
Наступні шари наносити приблизно через 12 годин (низька температура і висока вологість повітря подовжують час висихання).  
 
Між нанесенням наступних шарів лаку виконувати міжшарове шліфування.  

 
Найкращого декоративного ефекту досягають унаслідок дворазового лакування.  

 

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ 
 

МЕТОДИ 

ЛАКУВАННЯ  

ПАРАМЕТРИ ЛАКУВАННЯ  

 

в’язкість  додавання розчинника  
діаметр форсунки 

пістолета  
тиск розпилення  рекомендована кількість 

шарів  

 

 

[с]  [%]  [мм]  [MPa]  
 

 

 

Пензель, валик  торговий вигляд  - - - 2  
 

 

Пневматичне 
розпилення  

25-35  - 1,3-1,4 0,3-0,5  2   

 

Гідродинамічне 

розпилення*  торговий вигляд  - 0,23 

 
Повітря 0,15  

Матеріал 0,35  
2  

 

 

 

 

 

 

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель FALCON 20:1  
 

 
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ  

 
24 місяці від дати виготовлення  

 
УПАКОВКА  

 
1 л, 3 л, 5 л, 10 л  
 

РОЗХІД  
 
до 12 м²/л при одношаровому нанесенні  

 
КОЛІР  

 
безбарвний  

 
ЛОС  

 
Граничний вміст ЛОС для цього виробу (кат.A/e/FR), 400 г/л (2010). Виріб містить максимум 400 г/л  
 

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  
 
PN-81800:1998 тип III  
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ  
 
ЗБЕРІГАННЯ  
 
Температура зберігання – від +5 ºC до +25 ºC.  
 
НЕБЕЗПЕКА: 
 
Містить: вуглеводні, C9C11, налкани, циклоалкани, <2% ароматичних, 2метилпропан1ол.  
 
H226 Легкозаймиста рідина і пари.   
H412 Шкідливо впливає на водні організми, викликаючи довготривалі зміни.   
H318 Викликає серйозне пошкодження очей.   
H336 Може викликати сонливість і запаморочення.   
EUH066 Повторюваний вплив може спричинити пересушування і тріскання шкіри.   
EUH208 Містить оксим бутан2ону, біс(2eтилгексаноат) кобальту. Може спричинити виникнення алергічної реакції.  

P101 У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.   
P102 Берегти від дітей.  
P103 Перед застосуванням прочитати етикетку.   
 



P273 Уникати потрапляння в навколишнє середовище.  
P303+P361+P353 У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ: негайно зняти весь забруднений одяг. Вимити шкіру під струменем води/душем.  
P501 Вміст/упаковку утилізувати згідно з регіональними/державними/міжнародними правилами.  
 
Додаткова інформація:   
Напис на упаковках: UN 1263  
 
Додаток 2 – знаки для упаковок більш ніж 1 л  
 
УВАГА!  

 
Інформація, що міститься в nt[ysxysq карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є 

підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке 

втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією 

інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до дійсного 

стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього 

інформування про цей факт споживачів. 
 



VIDARON ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ З ДЕРЕВИНИ – 

КОНЦЕНТРАТ 1:9  
 
 

Технічна карта виробу. Остання актуалізація: 14.01.2015 
 

не вимивається 

проти грибка 

проти комах 

глибоко проникає 
для зовнішніх і внутрішніх робіт  

 
ОПИС ВИРОБУ 

 
ІМПРЕГНАТ для захисту деревини від дії комах і грибків, які спричиняють глибоке руйнування 

деревини. Не викликає корозії металевих елементів. Ефективно захищає від впливу 

атмосферних факторів − не вимивається. Можна покривати будь-яким фінішним виробом.  
 
 
 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
Для загального та промислового захисту дерев’яних елементів, будівельної і конструкційної деревини, встановленої і на відкритих 

майданчиках, що зазнають впливу атмосферних факторів, і в закритих приміщеннях. Виріб допущено до застосування для деревини 

у I, II, III класі загроз.  
 

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ 
 

Стан  

 

рідина  

 густина, найбільше  

 

[г/см3] 

 

1 

 вигляд покриття  

 

матове  

 pH  

 

приблизно 6,5 

 час висихання покриття за температури 20±2 °C і відносної вологості повітря 55±5%, 

ступінь 3, найбільше  

 

  
[годин]  

 

2 

  
 
 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Підготовка основи  

 

деревина, призначена для імпрегнування, має бути очищеною і сухою, з вологістю, не вищою від 25%  
 

Підготовка виробу  
 

засіб у формі концентрату – перед застосуванням розбавити в кількості 1 кг засобу на 9 л чистої теплої води. Перемішувати до 

повного розчинення засобу  

робочий розчин, що залишився в резервуарі для імпрегнування, перемішувати приблизно 5 хвилин перед кожним наступним 
використанням  

 

Імпрегнування  
 

нанесення й висихання виробу не може відбуватись в поганих атмосферних умовах  
 

деревину після імпрегнування витримувати під накриттям протягом мінімум 72 годин, переклавши рейками 

наносити за температури основи і навколишнього середовища від +5 °C до +30 °C  

наносити два шари пензлем, методом розпилення з інтервалами не менш ніж 2 години, методом занурення цілих елементів – 

протягом не менше ніж 30 хвилин або в автоклавах  
приміщення, в яких деревина оброблена засобом, можна експлуатувати після інтенсивного провітрювання через три доби  

 

Увага − барвник є лише показником місця нанесення, не має жодних біоцидних властивостей та може вимиватися.  
 
 



 
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ  

 
36 місяців від дати виготовлення  

 
УПАКОВКА  

 
1 кг, 5 кг  

 

РОЗХІД 
 

14 кг концентрату/м3 деревини, 3 клас загроз – деревина зазнає вимивання   
80 г концентрату/м² поверхні деревини – мінімум двошарове нанесення – 2 клас загроз, деревина не зазнає вимивання 

(упаковка 5 кг до 62,5 м²)  

60 г концентрату/м² поверхні деревини – мінімум двошарове нанесення – 1 клас загроз, деревина не зазнає вимивання 

(упаковка 5 кг до 80 м²)  
 
 

КОЛІР  
 
 

безбарвний, коричневий, зелений  
 
 

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  
 
 
 

Дозвіл № 3207/07 на обіг біоцидного виробу (WOOD PROTECTOR імпрегнат для конструкційної деревини концентрат).  
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ  
 
Склад: Містить активні речовини: N-(3-амінопропіл)-N-додецилпропан-1,3-діаміну – 2,45 г/100 г, пропіконазол (PN) – 1 г/100 г, 
етофенпрокс – 0,1 г/100 г 
Дозвіл № 4502/11 на обіг біоцидного виробу. Стан: рідина.  

 

Зберігання, транспортування i відходи: Засіб зберігати в сухих, вентильованих приміщеннях, подалі від продуктів харчування і 

кормів, у місцях, недоступних для дітей. Температура зберігання – від +5 °C до +30 °C. Під час транспортування захищати від 

зсування, пошкодження або знищення. Не допускати потрапляння у ґрунт і водостоки. Залишки виробу та упаковку доставити на 

пункт збору небезпечних відходів. Позначення типу матеріалу виштампуване на упаковці.  
 
Умови БГП: t : Xi Подразливий 

 

Містить пропіконазол. Може спричинити виникнення алергічної реакції. R36/38 Подразливо діє на очі і шкіру. R43 Внаслідок контакту 

зі шкірою може викликати сенсибілізацію. R52/53 Шкідливо діє на водні організми; може викликати довготривалі несприятливі зміни у 

водному середовищі. S2 Берегти від дітей. S23 Не вдихати парів/розпиленої рідини. S36/37/39 Надягати відповідний захисний одяг, 

відповідні захисні рукавиці й окуляри або засоби захисту обличчя. S 46 У разі проковтування негайно звернутися до лікаря – показати 

упаковку або етикетку. S51 Застосовувати винятково в добре вентильованих приміщеннях.  
 
 

Симптоми отруєння: Контакт зі шкірою: викликає подразнення почервоніння, набряк. Може виникнути алергічна реакція. Контакт з 

очима: викликає подразнення, почервоніння очей, біль, сльозотечу. Проковтування: може спричинити подразнення слизових оболонок 

стравоходу, біль у животі, нудоту, блювання, погане загальне самопочуття, головний біль і запаморочення. Вдихання: подразнення 

дихальних шляхів і очей. У разі високих концентрацій можуть з’явитися симптоми системного враження, як унаслідок проковтування. 
 
Перша допомога: У разі контакту зі шкірою: забруднені ділянки шкіри ретельно вимити водою. У разі проковтування: не викликати 

блювання. Прополоскати рот, потім попити води. У разі ураження дихальних шляхів: вивести постраждалого на свіже повітря, 

забезпечити тепло і спокій. У разі тривалого подразнення очей чи шкіри або появи інших тривожних симптомів проконсультуватися з 

лікарем.  
 
 

УВАГА!  
 
Інформація, що міститься в технічній карті   виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є 

підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке 

втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією інших 

Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до дійсного стану 

знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього інформування 

про цей факт споживачів.  
 



Технічна карта виробу. Остання актуалізація: 13.01.2015 
 

ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИЙ ІМПРЕГНАТ VIDARON (готовий до 

використання, база VCS)  
 

Захищає від грибка, синяви і комах-шкідників  

Глибоко проникає у деревину  

Стійкий до складних атмосферних умов  

Містить віск – підвищена водостійкість  

Містить Teflon® surface protector  
Гарантія ефективного захисту на 6 років 
Для зовнішніх і внутрішніх робіт 
 

 
ОПИС ВИРОБУ 

 
Сучасний захисно-декоративний імпрегнат, що містить Teflon® surface protector, 

призначений для захисту масиву деревини й деревопохідних матеріалів. Створює на 

імпрегнованих елементах елегантний матовий фінішний шар, підкреслює природний 

малюнок шарів деревини. Надає 6-річну гарантію ефективного захисту.  
 
 
 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
Призначений для захисно-декоративного нанесення на заготовки, раніше не захищені вироби з деревини та деревопохідні 

матеріали з метою їх захисту від шкідливого впливу біологічних факторів, руйнівної дії вологи й атмосферних факторів. 

Застосовують для фарбування зовнішніх і внутрішніх елементів будівельної столярки, крокв, лат, балок, дерев’яного облицювання 

будівель, альтанок, огорож, конструкцій даху і підлоги, садової архітектури тощо. Захисно-декоративний імпрегнат для деревини 

в безбарвній версії є обов’язковим ґрунтувальним шаром, який біологічно захищає деревину перед подальшим нанесенням 

кольорового імпрегнату, лазурі, лакобейцу, зовнішнього лаку або емалі. Виріб не призначений для імпрегнування дерев’яних 

підлог, сходів, комунікаційних шляхів тощо. У разі нетипового застосування (наприклад, дерев’яні матеріали для покрівельних 

робіт, коркові панелі тощо) з приводу використання виробу необхідно проконсультуватися з Виробником. 

Безбарвний імпрегнат не можна застосовувати як фінішний шар.  
 

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ 
 

стан  

 

рідина 

 густина за температури 20 ±0,1 °C,  

 

[г/см3] 

 

0,8 - 0,9 

 вигляд покриття після нанесення на деревину*  

 

напівматове 

 Час висихання покриття за температури 20 ±2°C та відносної вологості повітря 55+5% 

ступінь 3, найбільше  
 
ступінь 4, найбільше  
 

 

[годин] 
 

[годин] 
 

 

10 
 

24 
 

* вигляд покриття після нанесення на деревину згідно з рекомендаціями виробника. Кінцевий результат нанесення (ступінь блиску і 

колір) залежить, поміж іншого, від ступеня відшліфування поверхні, породи деревини, її природного кольору, вологості, поглинальної 

здатності та способу нанесення. 
 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  
 
Загальна інформація  

 

Підбір відповідної породи деревини має визначальне значення для міцності того чи іншого елемента садової архітектури, 

будівельної столярки й інших елементів, виготовлених із деревини; зверніться за порадою до фахівців.  

У ході експлуатації оброблена імпрегнатом поверхня зазнаватиме поступового процесу старіння. Його перебіг матиме різну 

інтенсивність залежно від умов експлуатації. Спостерігатиметься поступова зміна кольору і блиску поверхні, що є типовим для 

малярних виробів. Що інтенсивнішим буде вплив сонячних променів, що вищими будуть забруднення середовища, вологість, 

температура, то швидше відбуватиметься процес старіння. 
Застосування безбарвного імпрегнату на свіжу деревину як ґрунтувальний шар під імпрегнат у кольорі є обов’язковим, має 

вирішальний вплив на вигляд покриття і тривалість захисту деревини.  
Застосування безбарвного імпрегнату на свіжу деревину є обов’язковим для отримання 6-річної гарантії.  

 



Імпрегнат захищає і запобігає біокорозії (не бореться з комахами, грибками та пліснявою у раніше зараженій деревині).  

Час висихання залежить від кількості шарів, температури, вологості основи й навколишнього середовища і породи деревини.  

Не рекомендовано для твердої та екзотичної деревини. 

Підбір відповідної породи деревини має визначальне значення для міцності того чи іншого елемента садової архітектури, 

будівельної столярки й інших елементів, виготовлених із деревини; зверніться за порадою до фахівців. 
 
Підготовка основи  

 

  Деревина, призначена для імпрегнування, має бути очищеною і сухою, гладенькою, очищеною від пилу, жирних і засмолених 
плям.  

 Засмолені й жирні місця промити очищеним бензином, висушити.  
 Деревина має бути попередньо витриманою і висушеною, з вологістю не вищою, ніж 20%; волога деревина не вбере імпрегнату.  
 Призначену для імпрегнуванняя деревину після обробки можна пиляти, шліфувати, стругати, полірувати.  
 Для надання привабливого вигляду, підкреслення малюнку шарів деревини, поліпшення властивостей нанесення, продовження 

тривалості імпрегнування й утримання поверхні в чистоті рекомендовано відшліфувати деревину вздовж волокон наждачним 
папером із градацією приблизно 120-200, додатково поверхню потрібно відполірувати.  

 Поверхні, які зазнають довготривалого впливу води і снігу (наприклад, торці садової огорожі), мають бути гладенькими, без 
виїмок, тріщин, ретельно відполірованими та із заокругленими краями. 

 Усі гострі краї деревини заокруглити так, щоб радіус становив мінімум 2 мм – це дає можливість нанести таку саму кількість 
виробу, як і на плоскі поверхні (виріб не стече).  

 На горизонтальних поверхнях, які зазнають накопичення води і снігу, рекомендовано виконати скіс мінімум 15° для швидшого 
стікання. 

 Підготовка нових елементів – звернути увагу на щільність у місцях з’єднання деталей предмета до проникнення води.  
 
 

Відновлення  
 

Поверхню повністю очистити від старих лакофарбових покриттів.  

Вимити, обезжирити й висушити. 
У разі відновлення раніше імпрегнованих предметів елементи, які підлягають відновленню, необхідно розібрати, поверхню 

вимити, якщо залишилися забруднення від жирних речовин, – обезжирити, висушити, протерти наждачним папером до 

отримання однорідного забарвлення.  

Наносити імпрегнат згідно з вказівками, викладеними нижче в розділі «Імпрегнування».  

Після висихання зібрати заново.  

Хрестоподібні й багатошарові з’єднання ущільнити силіконовими або полімерними масами для зниження проникнення води.  

Поверхню повністю очистити від старих лакофарбових покриттів.  
 
Підготовка виробу  

 

Перед використанням виріб ретельно перемішати для отримання однорідної консистенції і кольору.  

Не розбавляти.  
У процесі нанесення повторювати перемішування.   
Для нанесення використовувати вироби з однієї виробничої партії, різні партії потрібно злити в більшу ємність і ретельно перемішати. 

Імпрегнування  
 

УВАГА! – наносити в гумових захисних рукавицях.  
 

Наносити за температури основи й навколишнього середовища від +5 °C до +30 °C i за відносної вологості повітря до 65%.   
Нанесення та висихання імпрегнату не може відбуватися за поганих погодних умова, елементи захищати від опадів.  

Дерев’яні поверхні просочити безбарвним Захисно-декоративним імпрегнатом Vidaron, а через 24 години протерти наждачним 

папером, очистити від пилу й захистити імпрегнатом Vidaron у кольорі (або іншим поверхневим виробом).  

Імпрегнат у кольорі рівномірно нанести на всю поверхню, приблизно через 10 хвилин після нанесення розтерти сухим пензлем 

уздовж волокон деревини.  

Наступні шари імпрегнату наносити з 12-годинними інтервалами.  

Щоразу перед нанесенням поверхню шліфувати й очищувати від пилу.  

Правильно нанесений імпрегнат утворює прозоре покриття із видимими шарами деревини.  

Поява забарвлення загрожує вимиванням або лущенням занадто товсто нанесеного імпрегнату.  

Імпрегнат наносити пензлем, валиком або методом занурення. У кожному випадку надлишок розтерти сухим пензлем.   
Не застосовувати розпилення з огляду на вміст біоцидних речовин, у разі промислового використання зв’язатися з Виробником.  

Імпрегнування виконувати на кожній поверхні/стороні елемента – не допускати залишення необробленої поверхні деревини.  

Останній шар наносити до вирівнювання поглинальних властивостей деревини. 

Поверхня набуває повних експлуатаційних характеристик мінімум через 7 днів.   
Для миття інструментів використовувати олійно-фталевий або деароматизований розчинник виробництва ТМ «Śnieżka».   
Надлишок імпрегнату на поверхні деревини або неретельне його розтирання можуть спричинити згодом лущення покриття в 

процесі експлуатації.  

На поверхнях, оброблених Захисно-декоративним імпрегнатом Vidaron у кольорі, допускається застосування поверхневих виробів 
типу лак, емаль, лакобейц, лазур через мінімум 2-річний період витримки; виконати пробне нанесення.  

 



 

 

Не наносити виробів такого типу на свіжі шари імпрегнату в кольорі – загрожує втратою адгезії поверхневих виробів.  
У разі, якщо після завершення роботи в упаковці залишився невикористаний виріб, його потрібно перелити в меншу, 

щільно закриту упаковку так, щоб «повітряна подушка», тобто відстань між імпрегнатом і краями ємності, була 

приблизно 1 см.  
 

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ 
 

 
МЕТОДИ 

 

ІМПРЕГНУВАННЯ  
 

ПАРАМЕТРИ ІМПРЕГНУВАННЯ  

  

в’язкість  
 

додавання 
розчинника  

 

діаметр форсунки 
пістолета  

 

тиск 
розпилення  

 
Рекомендована кількість шарів 

імпрегнату у кольорі  
 

[с]  

 

[%]  

 

[мм]  

 

[MПa]  

  
Пензель, занурення  
 

 

торговий 

вигляд  
 

 
- 

 

 
- 
 

 
- 
 

мінімум 
2 

 

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 
 
24 МІСЯЦІ 

 

УПАКОВКА 
 
700 мл, 2,5 л, 4,5 л,   9 л,   

 

РОЗХІД 
 
До 11 м2/л при одношаровому нанесенні залежно від породи, твердості та ступеня вологості деревини. 

 

КОЛІР 
 
Версія безбарвна + 14 готових кольорів. 

 

ЛОС 
 
Граничний вміст ЛОС для цього виробу: (кат. A/f/FR); 700 г/л (2010). Виріб містить максимум 700 г/л. 

 

СТАНДАРТИ І СЕРТИФІКАТИ 
 
Виріб сертифікований на відповідність стандарту PN-C-

81753:2002, тип A Сертифікат відповідності № PN-

100/003/2012-W 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ 
 
ЗБЕРІГАННЯ – виріб зберігати в оригінальній, щільно закритій упаковці, в добре вентильованому місці.  

Температура зберігання: від +5 ºC до +30 ºC. 
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ВИРОБУ І УПАКОВКОЮ – залишки виробу та його упаковку необхідно утилізувати 

згідно з правилами, чинними щодо небезпечних відходів. Залишки виробу та його упаковку необхідно передавати до 

закладів утилізації відходів або спеціально визначених контейнерів. 
ПЕРІОД KARENCJI – біоцидний ефект отримується відразу після нанесення на деревину. Закриті приміщення в процесі 

та після закінчення імпрегнування інтенсивно провітрювати до зникнення запаху і після цього передавати в експлуатацію. 

Під час використання назовні деревину можна експлуатувати після повного висихання обробленої поверхні. 
ФОРМА ВИРОБУ – виріб у стані рідини, готовий до використання – не потребує розбавлення. Виріб випускають у 

безбарвній версії та в кольорових версіях відповідно до карти кольорів VIDARON – інформація міститься на упаковці. 
БЕЗПЕКА – інформація про прямі й непрямі побічні наслідки під час застосування та рекомендації з надання першої 

допомоги в разі отруєння або алергії: Отруєння при вдиханні: Вивести з місця враження. Забезпечити спокій, доступ 

свіжого повітря, запобігати втраті тепла. Постраждалого в непритомному стані покласти у стійке бічне положення, 

усунути з ротової порожнини рухомі протези й інші сторонні предмети. Якщо постраждалий дихає – дати кисень через 

маску, якщо не дихає – зробити штучне дихання. Викликати лікаря. Потрапляння або вилив на шкіру: вимити шкіру 

великою кількістю води з милом або відповідними засобами для чутливої шкіри. Потрапляння в очі: промивати великою 

кількістю води приблизно протягом 15 хвилин. Отруєння через травні шляхи: Відразу після проковтування постраждалий 

має самостійно викликати блювання (у межах 5 хвилин). Пізніше блювання не викликати. Не давати молока, жиру й 

алкоголю. Викликати лікаря – ризик виникнення аспіраційної пневмонії. 

Активні речовини та їх концентрація: тебуконазол – 0,2 г/100 г, толілфлуанід – 0,5 г/100 г, перметрин – 0,03 г/100 г. 

Класи загроз згідно зі стандартом PN-EN 335-1: Захист деревини від грибків, що викликають синяву в 1 і 2 класі загроз. 

Захист деревини від грибків, що викликають синяву в 3 класі загроз (на атмосферні умови). Умовою ефективного захисту 

деревини є нанесення лакового покриття, стійкого до впливу зовнішніх факторів. Для отримання належного захисту 

необхідно нанести приблизно 500 мл/м². № дозволу на обіг біоцидного виробу: 3369/07 - для PL. 
 
 



 

НЕБЕЗПЕКА 
 
Містить біс(2етилгексаноат) кобальту, оксим бутан2ону, толілфлуанід, перметрин. Може спричинити виникнення алергічної реакції.  
Містить вуглеводні, C9C11, налкани, ізо-алкани, циклічні, <2% ароматичних сполук; ксилен

1)
;  

Діє шкідливо в разі контакту зі шкірою або внаслідок вдихання 
1)

.  
Надзвичайно токсично діє на водні організми, викликаючи довготривалі наслідки.  

Проковтування і потрапляння у дихальні шляхи може загрожувати смертю.  

Легкозаймиста рідина і пари.  
Подразливо діє на шкіру

)
.  

Може викликати сонливість або запаморочення.   
Повторюваний вплив може спричинити пересушування або тріскання шкіри.   
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.  

Берегти від дітей.  
Перед застосуванням прочитати етикетку.  
Надягати захисні рукавиці/захисний одяг/засоби захисту очей/засоби захисту обличчя.  
У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ (або з волоссям): Негайно видалити/зняти забруднений одяг. Вимити шкіру піл струменем води/душем.  
У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ ДО ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ: Вивести або винести постраждалого на свіже повітря i створити умови для відпочинку в положенні, яке дає можливість 

вільно дихати  
Не викликати блювання.  
Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.  
1)

позначення стосується тільки кольорових імпрегнатів 
 
інші позначення:  
- знак для сліпих 
 
 пристосування, які ускладнюють відкривання для дітей  
- UN 1306 
 

 
 
УВАГА! 

 
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, 
однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його 
контролем. Будь-яке втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У 
разі поєднання з продукцією інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було 
надано добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на 
зміну змісту в наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів. 
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VIDARON КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ S30 (РОЗЧИННИКОВИЙ) 

Технічна карта виробу. Актуалізовано 15.02.2015 року. 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ 

Полімерна формула 2 покоління 
Високоеластичні з'єднання з підвищеною стійкістю до старіння  
Не спричиняє набухання деревини 
Легко розпроваджується 
Відмінна адгезія  основою 

ОПИС ВИРОБУ 

Високоякісний Клей для паркету на розчиннику який дуже добре 
підходить для приклеювання паркету різного виду та дерев´яних виробів 
чутливих до вологи, не спричиняє набухання деревини та відповідає 
європейським вимогам щодо клеїв.  

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Для приклеювання традиційного паркету, паркетної мозаїки, кріплення порогів, 
плінтусів та інших деревопохідних матеріалів на цементні, самовирівнюючі, дерев'яні 
та деревопохідні основи. 

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ 

Густина   [г/cм3] 1,33-1,39 

Відкритий час висихання, не менше ніж [хв] 30 
Масова частка нелетких  речовин, не менше ніж [%] 70     

Міцність склеювання, не менше ніж МРа 1,0 

Міцність клеєних з´єднань деревини після витримки у 
воді при температурі (20,0±2)°С/100°С, не менше ніж 

МРа 3,2/2,0 

Міцність клейових з´єднань при пошаровому сколюванні, 
не менше ніж 

МРа 34 

Ступінь стійкості клейових зєднань до дії циклічних 
температурно-вологісних впливів 

% 30-60 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Максимальна вологість основи до 2  % 
Оптимальна вологість повітря в 
приміщенні 

45 – 65% 

Оптимальна температура 
виконання робіт 

від +18°С до +25°С 

Спосіб нанесення 
металевий зубчастий шпатель B2 – 2 мм, В3 – 3 

мм або В5 – 5 мм 
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Час приклеювання паркету до 30 хвилин 
Навантаження на паркет через 24 години 

Шліфування паркету через 6 днів 
Стійкість до відриву >0,5 [MPa] 

Розведення виробу, очистка 
інструментів 

  Розчинник На Іржу 
 

СКЛАД                                                                                                                                

смола полівінілацетат в органічному розчиннику, наповнювачі, допоміжні речовини. 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 

Підготовка основи 

Поверхня призначена для приклеювання дерев’яних підлогових елементів повинна 
бути рівною, чистою, сухою (макс. 2  % вологості), міцною, без тріщин і подряпин. 
Слабкі, крихкі цементні основи заґрунтувати ПОЛІМЕРНОЮ ҐРУНТОВКОЮ ГЛИБОКОГО 
ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ® за 24 години до приклеювання. 

Підготовка виробу 

Клей готовий для використання, перед нанесенням його слід ретельно перемішати. В 
окремих випадках Виробник допускає використання розчинника в кількості до 2%. 

Приклеювання матеріалу 

Клей слід наносити порціями на основу після чого зубчастим шпателем рівномірно 
розпровадити по поверхні, яка повинна відповідати ширині одного ряду матеріалу, що 
приклеюється. Елементи що приклеюються слід викласти на клей до 30 хвилин, після 
чого біля стін стабілізувати їх клинами. Між стіною та паркетом слід залишити відстань 
приблизно 1-2 см. Після укладення підлоги в усьому приміщенні фіксуючі клини 
витягнути. Ходити по підлозі можна через 24 години. Повну міцність клей набуває 
через 6 днів, після чого підлогу можна шліфувати та лакувати. 

УПАКОВКА 

Металеві відра: 7 кг, 13 кг, 20 кг 

РОЗХІД 

від 0,8 до 1,4 кг/м² (залежно від гладкості основи та використаного інструменту) 

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ 

12 місяців з дати виготовлення 

ЗБЕРІГАННЯ  

Зберігати у щільно закритих упаковках. Температура зберігання – від +5°C дo +25°C 

ЗАУВАЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
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Берегти від вогню. Берегти від дітей. Тримати у герметичній тарі. Не курити. 
Використовувати рукавиці та засоби захисту очей. Для тушіння використовувати: 
повітряномеханічну піну, компактні або розпилені струмені води зі змотувачем, 
порошкові та пінні вогнегасники. При потраплянні на шкіру клей усунути рослинною 
олією, струменем води. При виникненні подразнення звернутися за медичною 
допомогою. 

СЕРТИФІКАТИ ТА СТАНДАРТИ 

ТУ У 20.5-30648854-005:2014 
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/66416 від 30.10.2014р. 

 
АТ “ФФіЛ “Śnieżka” гарантує відповідну якість виробу, але не може впливати на спосіб та умови його застосування. 
Інформація, що міститься в карті, має на меті забезпечення оптимального використання виробу, але не є підставою до 
правової відповідальності виробника, оскільки умови використання залишаються поза його контролем. Будь-яке 
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотною мірою знизити якість виробу. У випадку поєднання виробу з 
продукцією інших фірм, виробник не несе жодної відповідальності за виниклі дефекти та збитки. Представлена вище 
інформація була надана добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. АТ “ФФіЛ “Śnieżka” 
залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях технічних карт виробу без попереднього інформування 
про цей факт одержувачів. Виробник залишає за собою також повне право на видозміну своїх виробів у рамках їх 
технологічного розвитку. 
 



 
VIDARON ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ БЕЗ ҐРУНТОВКИ 

 
 

 
Ultra Durable Technology - суперміцний 

Висока стійкість до подряпин і стирання 

Ідеальна розливність – легке нанесення 

М’який запах 
Швидко сохне  

 
 

ОПИС ВИРОБУ  
 

Лак для паркету VIDARON надає полакованій поверхні виняткової міцності й механічної 

стійкості. Застосована технологія ULTRA DURABLE TECHNOLOGY базована на спеціально 

підібраних смолах, завдяки яким нанесення є винятково легким, a отримана лакована 

поверхня – міцною і стійкою.  
 
 
 
 

ПРИЗНАЧЕННЯ  
 
Для захисно-декоративного лакування підлог з деревини і деревопохідних матеріалів усередині приміщень. Особливо рекомендований 

для лакування паркету та дощаних підлог у житлових приміщеннях і спортивних залах.  
 

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  
 

Декоративний ефект покриття  

 

високий глянець, глянець, напівматове, 
матове  

 Густина за температури 20±0,1 °C, найбільше, [г/см³]  

 

1,0  

 Час висихання покриття за температурі 20±2 °C і відносної вологості повітря 55±5%  
 

покриття сухе на дотик, найбільше, [годин]  
 

 
 

4  

 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  

 
Підготовка основи  

Основа, призначена для лакування, має бути сухою, очищеною від пилу і забруднень. 

Засмолену й жирну деревину промити очищеним бензином і висушити.  
Не наносити на заґрунтовані основи – лак застосовують без ґрунтовки. 

Старі покриття усунути до чистої деревини методом циклювання. 
Не наносити на основи, заґрунтовані нітроцелюлоз ним лаком типу капон. 

 
Підготовка виробу 

 

Лак ретельно перемішати.   
Не розбавляти й не змішувати з іншими лаками.   
Перед нанесенням лак на декілька годин помістити в приміщення, в якому виконуватимете лакування. 

Лакування 
 

Лакувати за температури від +16 °C, м’яким пензлем, валиком або методом розпилення. 
 

Нанести 2 або 3 шари лаку з інтервалами мінімум 12 годин; на підлогу і паркет – 3 шари.  
 

Наступні шари наносити мінімум через 12 годин (низька температура, відсутність або погана вентиляція та висока вологість 

повітря подовжують час висихання). 
Між нанесенням наступних шарів лаку виконувати міжшарове шліфування папером із зернистістю 220-320 – напівматове і 

матове покриття, 320-400 – глянець.  
Найкращого декоративного ефекту можна досягнути шляхом нанесення 3 шарів лаку.  

 

Експлуатація полакованих поверхонь можлива через 24 години, повна експлуатація – через 3-5 днів, у спортивних залах – через 

7 днів від закінчення лакування. 

Білий пил під час шліфування свідчить про затвердіння лаку. 
 

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ  
 

 

МЕТОДИ  
 

НАНЕСЕННЯ  

ПАРАМЕТРИ ЛАКУВАННЯ  

 в’язкість  додавання розчинника  
діаметр форсунки 

пістолета  
тиск розпилення  рекомендована 

кількість шарів  
[с]  [%]  [мм]  [MРa]  

Пензель, валик  торговий вигляд 

 

не вимагається  

 

-  

 

-  

 

2-3  

 



 
Пневматичне 
розпилення  

-  не вимагається  1,3-1,4  0,3-0,5  2-3  

 

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 
 
24 місяці  

 
 

УПАКОВКА  
 
750 мл, 2,5 л  

 

РОЗХІД  
 

до 15 м²/л при одношаровому нанесенні  
 

КОЛІР  
 
 

Безбарвний  
 
 

ЛОС  
 
Граничний вміст ЛОС для цього виробу: (кат. A/i/FR); 500 г/lл (2010). Виріб містить максимум 500 г/л  

 

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  
 
PN-C 81922:2004.  

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ  

 
ЗБЕРІГАННЯ: температура зберігання – від +5 ºC до +25 ºC  

 
Склад: вуглеводні C9-C15, н-алкани, ізоалкани циклічні, <2 % ароматичних вуглеводнів. Містить оксим 2-бутанону. Може 

спричинити виникнення алергічної реакції.  
 
 

УВАГА:  
 

H226 Легкозаймиста рідина і пари. 

H315 Подразливо діє на шкіру.  

H319 Подразливо діє на очі.  
H336 Може викликати сонливість і запаморочення.  

 

P102 Берегти від дітей.  
 

P210 Зберігати подалі від джерел тепла, гарячих поверхонь, джерел іскріння, відкритого вогню та інших джерел займання. Не курити. 

P261 Уникати вдихання розпиленої рідини.  
P271 Застосовувати лише назовні або в добре вентильованому приміщенні.  

 

P312 У разі поганого самопочуття звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ/лікаря.  

P501 Вміст/упаковку утилізувати згідно з регіональними правилами.  
 
Технічна карта   виробу доступна на вимогу.  

 

Додаткова інформація: - 
UN 1263  
- для упаковок об’ємом до 1 л наклейки GHS 02 i GHS 07, більше 1 л - наклейка GHS 07 і транспортна наклейка № 3  

 
УВАГА! 

 
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є 

підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке 

втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією інших 

Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до дійсного стану 

знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього інформування 

про цей факт споживачів.  



ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИЙ ЛАКОБЕЙЦ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ VIDARON  
 

 
Технічна карта виробу. Остання актуалізація: 19.01.2015 

 
ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИЙ ЛАКОБЕЙЦ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ VIDARON  
(готовий до використання, база VCS)  

 
Містить Teflon® surface protector  

 
6-річна гарантія ефективного захисту  

 
Стійкий до несприятливих атмосферних факторів  

 
Захищає від води, УФ-проміння, вологості 

 
Надзвичайно легке нанесення  

 
Забезпечує міцне й еластичне покриття  

 
ОПИС ВИРОБУ 

 
Високоякісний захисно-декоративний Лакобейц із добавкою Teflon® surface protector. 

Утворює щільні, міцні й еластичні покриття, які забезпечують максимальний і 

довготривалий захист деревини від руйнівного впливу води, УФ-випромінювання та 

мінливих атмосферних факторів. Надає 6річну гарантію ефективного захисту.  
 
ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Призначений для захисно-декоративного фарбування деревини і деревопохідних матеріалів, які експлуатують усередині й 

назовні будинків, як-от елементів будівельної столярки, вагонки, декоративних панелей, меблів, підвісних стель, дверей, вікон, 

альтанок, огорож, садової архітектури тощо. Під Лакобейц обов’язковим є застосування захисно-декоративного Імпрегнату для 

деревини в безбарвній версії як ґрунтувального шару, який біологічно захищає фарбовану деревину. Виріб не призначений для 

лакування дерев’яних підлог, сходів, комунікаційних шляхів. У разі нетипового застосування (наприклад, дерев’яні матеріали 

для покрівельних робіт, екзотичні породи деревини, коркові панелі тощо) щодо використання виробу необхідно 

проконсультуватися з Виробником.  

 
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ 

 

стан  рідина   

 

густина за температури 20 ±0,1 °C, найбільше  [г/см3]  0,94  
 

Вигляд покриття після нанесення на деревину*  глянець   

 

Час висихання покриття за температури 20±2 °C і відносної вологості повітря 55±5%  
ступінь 1, найбільше  
ступінь 3, найбільше  

[годин]  
[годин]  

6  
10  

 

 

 

 

 

* вигляд покриття після нанесення на деревину згідно з рекомендаціями виробника. Кінцевий результат нанесення (ступінь блиску і 

колір) залежить, поміж іншого, від ступеня відшліфування поверхні, породи деревини, її природного кольору, вологості, 

поглинальної здатності та способу нанесення. 

 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  

 

Підготовка основи  

   Деревина, призначена для лакування, має бути очищеною і сухою, гладенькою, очищеною від пилу, жирних і засмолених 

плям.  
 Засмолені й жирні місця промити очищеним бензином, висушити.  
 Деревина має бути попередньо витриманою і висушеною, з вологістю не вище від 20%; волога деревина не вбере 

безбарвного Імпрегнату та спричинить відставання Лакобейцу від деревини.  
 Для надання привабливого вигляду, підкреслення малюнку шарів деревини, поліпшення властивостей нанесення, 

продовження тривалості лакування й утримання поверхні у чистоті рекомендовано відшліфувати деревину вдовж волокон 
наждачним папером із градацією приблизно 120-320, додатково поверхню потрібно відполірувати.  

 Поверхні, які зазнають довготривалого впливу води і снігу (наприклад, торці садової огорожі) мають бути гладенькими, без 
виїмок, тріщин, ретельно відполірованими і з закругленими краями.  

 

 



 Усі гострі краї деревини заокруглити так, щоб радіус становив мінімум 2 мм – це дає можливість нанести таку саму кількість 
виробу, як і на плоскі поверхні (виріб не стече).  

 На горизонтальних поверхнях, які зазнають накопиченню води і снігу, рекомендовано виконати скіс мінімум 15° для 
швидшого стікання.  

 Підготовка нових елементів – звернути увагу на щільність у місцях з’єднання деталей предмета до проникнення води.  
 

Відновлення 

 Поверхню повністю очистити від старих погано прилеглих лакофарбових покриттів.  
 Вимити, обезжирити і висушити.  
 У разі відновлення раніше імпрегнованих чи лакованих предметів елементи, які підлягають відновленню, необхідно 

розібрати, поверхню вимити, якщо залишилися забруднення від жирних речовин, – обезжирити, висушити, протерти 
наждачним папером до отримання однорідного забарвлення.  

 Нанести Лакобейц згідно з вказівками, викладеними нижче в розділі «Лакування».  
 Після висихання заново зібрати.  
 Хрестоподібні й багатошарові з’єднання ущільнити силіконовими або полімерними масами для зниження проникнення води.  
 

Підготовка виробу  

 Перед використанням виріб ретельно перемішати для отримання однорідної консистенції і кольору.  
 Не розбавляти.  
 У процесі нанесення повторювати перемішування.  
 Для нанесення використовувати вироби з однієї виробничої партії, різні партії потрібно злити в більшу ємність і ретельно 

перемішати. 
 

Лакування 

 Наносити за температури основи й навколишнього середовища від +5 °C до +30 °C i за відносної вологості повітря до 65%.  
 Нанесення і висихання Лакобейцу не може відбуватися за поганих погодних умов, елементи слід захищати від опадів.  
 Дерев’яні поверхні просочити безбарвним захисно-декоративним Імпрегнатом Vidaron, а через 24 години протерти 

наждачним папером, очистити від пилу й полакувати Лакобейцом Vidaron.  
 Лакобейц наносити рівномірно на всю поверхню вздовж волокон деревини, мінімум 2 шари.  
 Наступні шари наносити з мінімум 12-годинними інтервалами.  
 Щоразу перед нанесенням виконувати міжшарове шліфування наждачним папером із градацією приблизно 320 і ретельно 

очищувати поверхню від пилу; в процесі шліфування має з’явитися білий пил; відсутність пилу і «гумова» на дотик поверхня 
означає, що покриття ще недостатньо висохло. 

 Правильно нанесений Лакобейц утворює прозоре покриття з видимими шарами деревини.  
 Лакобейц наносити пензлем, валиком або методом розпилення.  
 Лакування виконувати на кожній поверхні/стороні елемента – не допускати залишення необробленої поверхні деревини.  
 Поверхня набуває повних експлуатаційних характеристик через 7 днів.  
 Для миття інструментів використовувати олійно-фталевий або деароматизований розчинник виробництва  ТМ «Śnieżka».  
 Не наносити Лакобейцу на свіжі шари захисно-декоративного Імпрегнату Vidaron у кольорі – загрожує втратою адгезії.  
 

 
 

Додаткова інформація 

 Підбір відповідної породи деревини має визначальне значення для міцності того чи іншого елемента садової архітектури, 
будівельної столярки й інших елементів, виготовлених з деревини; зверніться за порадою до фахівців.  

 У процесі експлуатації лакована поверхня буде поступово старіти. Цей процес матиме різну інтенсивність залежно від умов 
експлуатації. Спостерігатиметься поступова зміна кольору і блиску поверхні, що є типовим для малярних виробів. Що вищий 
вплив сонячних променів, забруднення середовища, вологість, температура, то швидше відбуватиметься процес старіння.  

 У зв’язку із зазначеним вище лаковані поверхні, які зазнають інтенсивного впливу атмосферних факторів (прямі сонячні 
промені), необхідно полакувати 3 шарами виробу.  

 Застосування безбарвного Імпрегнату на свіжу деревину як ґрунтувального шару під Лакобейц є обов’язковим, має 
вирішальний вплив на вигляд покриття й ефективність захисного лакування.  

 Застосування безбарвного імпрегнату на нову деревину як ґрунтувального шару під лакобейц є обов’язковим для отримання 
6-річної гарантії.  

 Безбарвний Імпрегнат має захисну дію і запобігає біокорозії (не бореться з комахами, грибками та пліснявою в раніше 
зараженій деревині).  

 Час висихання залежить від кількості шарів, температури, вологості основи й навколишнього середовища та породи 
деревини.  

 
 

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ   
 

 
МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ  

 

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ  
 

 

в’язкість фарби 
додавання 
розчинника 

 
діаметр форсунки 

пістолета  

тиск 
розпилення  рекомендована 

кількість шарів  

 

 

 

 

 

[с]  [%] [мм]  [MРa]  
 

 

 

Пензель, валик  торговий вигляд  до 5  -  -  2-3  
 

 

 

 

Пневматичне розпилення  25÷30  до 5  1,3-1,4  0,3÷0,5  2-3  
 

 

Гідродинамічне розпилення  
за допомогою повітря  

торговий вигляд  -  0,23  
Повітря 0,15  

Матеріал 0,35  
2-3  

 

 

 

 

 

 



 
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ  

 
24 місяці від дати виготовлення  
 
УПАКОВКА  

 
750 мл  
 
РОЗХІД  

 
до 20 м2/л при одношаровому нанесення, залежно від застосованої деревини 
 
КОЛІР 

 
Версія безбарвна + 14 готових кольорів  
 
ЛОС  

 
Граничний вміст ЛОС для цього виробу (кат. A/е/FR); 400 г/л (2010). Виріб містить максимум 400 г/л  
 
СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  

 
 
 
PN-C 81753:2002 тип A  
 
 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ  

 
БЕЗПЕКА  
 
Містить: Вуглеводні, C9C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні, <2% ароматичних. 
 
УВАГА  
Легкозаймиста рідина і пари.   
Може спричиняти сонливість або запаморочення.   
Шкідливо діє на водні організми, викликаючи довготривалі зміни.  

Повторюваний вплив може спричинити пересушування або тріскання шкіри.  

Берегти від дітей.   
Зберігати подалі від джерел тепла, гарячих поверхонь, джерел іскріння, відкритого вогню та інших джерел займання. Не курити. 

Уникати вдихання розпиленої рідини.   
Застосовувати лише назовні або в добре вентильованих приміщеннях   
У разі поганого самопочуття звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ/лікаря. 

Вміст/упаковку утилізувати згідно з регіональними правилами.   
Містить біс(2етилгексаноат) кобальту, оксим-2бутанону. Може спричинити виникнення алергічної реакції.  
 
ЗБЕРІГАННЯ: Температура зберігання – від +5 °C до +30 °C.  
 
UN 1263 /на упаковках більше від 1 л транспортна наклейка №3 (червона з полум’ям) замість полум’я на білому фоні)  
 
УВАГА!  

 
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є 

підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке 

втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією 

інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до дійсного 

стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього 

інформування про цей факт споживачів. 

 



 

МІДНИЙ ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ  

КОНЦЕНТРАТ 1:9  
 

.  
 

ГОЛОВНІ ВЛАСТИВОСТІ  
 

• не вимивається  
 

• проти грибків  

• проти комах  
• глибоко проникає  
• для зовнішніх і внутрішніх робіт  

 
 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИРОБУ  
 

Опис  

 Водний ІМПРЕГНАТ для захисту деревини від дії комах і грибків, які спричиняють 

глибоке руйнування деревини. Не викликає корозії металевих елементів. Ефективно 

захищає від впливу атмосферних факторів − не вимивається. Надовго забарвлює 

деревину в сіро-зелений колір, зберігаючи малюнок шарів. Зверху можна покривати 

будь-яким фінішним виробом. 

 Призначення  

 Для загального та промислового захисту дерев’яних елементів, будівельної, 

конструкційної і садової деревини, встановленої як на відкритих майданчиках, що 

зазнають впливу атмосферних факторів, так і в закритих приміщеннях. Виріб 

допущено до захисту деревини в I, II, III класі загроз.  

  

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  
 

Стан  

 

рідина темно-синього кольору  

 густина, найбільше  

 

[г/см3]  

 

1  

 вигляд покриття  

 

Матове  

 PH  

 

9,8 ± 0,5  

 час висихання покриття за температури 20±2 °C і відносної вологості повітря 55±5 % 
 

ступінь 1,  

  

[годин]  

 

1  

 ступінь 3, найбільше  

 

[годин]  

 

4  

  

СКЛАД  
 

аліфатичні аміни, похідні спиртів, сполуки міді, пропіконазол  
 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  

 

Підготовка основи  

 - деревина, призначена для імпрегнування, має бути очищеною і сухою, з вологістю, не вищою від 25%  

 Підготовка виробу  

 - засіб у формі концентрату – перед застосуванням розбавити в кількості 1 кг засобу на 9 л чистої теплої води. Перемішувати 
до повного розчинення засобу  

- робочий розчин, що залишився в резервуарі для імпрегнування, перемішувати приблизно 5 хвилин перед кожним 
наступним використанням  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Імпрегнування  

 − нанесення і висихання виробу не може відбуватися за поганих атмосферних умов 

− деревину після імпрегнування потрібно витримувати під накриттям, переклавши рейками, протягом мінімум 48 годин  

− наносити за температури основи й навколишнього середовища від +5 °C до +30 °C  

− наносити мінімум два шари пензлем, методом розпилення з інтервалами не менше ніж 4 години, методом занурення 

цілих елементів – протягом не менше ніж 30 хвилин  

− у разі імпрегнування в закритих приміщеннях співвідношення площі нанесення в м2 до об’єму повітря в м3 не може 

перевищувати 0,2  

− приміщення, в яких деревину оброблено засобом, можна експлуатувати після інтенсивного провітрювання через три доби  

 

 

КОЛІР  
 

сіро-зелений  
 
СПОСІБ УПАКОВКИ  

 
пластикова упаковка − 1 кг, 5 кг  

 
РОЗХІД І ПРОДУКТИВНІСТЬ 

 
 - 76 г концентрату/м² поверхні деревини, мінімум двошарове нанесення − деревина не під накриттям (упаковка 5 кг до 65 м2)  

 - 40 г концентрату/м² поверхні деревини, мінімум двошарове нанесення − деревина під накриттям (упаковка 5 кг до 125 м2)  
 
 

ТЕРМІН ГАРАНТІЇ  
 

60 місяців від дати виготовлення  
 
ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ  

 
Берегти засіб від замерзання. Зберігати в сухих, вентильованих приміщеннях, подалі від продуктів харчування і кормів, у 
місцях, недоступних для дітей. Під час транспортування захистити від зсування, пошкодження або знищення. Не допускати 
потрапляння у ґрунт і водостоки. Залишки виробу розглядати згідно з правилами щодо відходів або використати відповідно 
до призначення. Відходи упаковки відправити на переробку.  

 

ЗДОРОВ’Я І БЕЗПЕКА 
 

Симптоми отруєння – контакт зі шкірою викликає сильне подразнення, а в разі тривалого контакту – почервоніння. В 
особливо чутливих людей може виникнути алергічна реакція. Унаслідок контакту з очима викликає сильне почервоніння 
очей, біль, сльозотечу, подразнення. Проковтування може спричинити подразнення стравоходу; можуть з’явитися головний 
біль і запаморочення, нудота, блювання. У разі вдихання – подразнення дихальних шляхів. У разі вищих концентрацій парів 
виробу можуть з’явитися кашель, відчуття дряпання в горлі, задишка, ускладнення дихання, болі в грудній клітині, 
сльозотеча і біль в очах. Можуть також з’явитися головний біль і запаморочення, нудота, блювання. Перша допомога: 
вдихання – у разі ураження перенести постраждалого на свіже повітря. Забезпечити тепло і спокій. Викликати лікаря. У разі 
втрати свідомості транспортувати постраждалого в безпечному положенні (фіксованому боковому). Шкіра − зняти 
забруднений одяг. Забруднені ділянки шкіри ретельно вимити водою. Не застосовувати розчинників або розріджувачів. 
Викликати лікаря. Очі − промити великою кількістю води (10−15 хвилин). Захищати не подразнене око, зняти контактні лінзи. 
Негайно звернутися до лікаря-окуліста. Проковтування − промити постраждалому рот, дати випити велику кількість води 
(декілька літрів). Викликати лікаря, показати упаковку або етикетку. Не викликати блювання. УВАГА! У разі появи будь-яких 
тривожних симптомів негайно викликати лікаря або відвезти постраждалого до лікарні, показати упаковку виробу або 
етикетку. Докладна інформація міститься в технічній карті виробу. Біоцидний виріб необхідно застосовувати з ретельним 
дотриманням заходів безпеки. Перед застосуванням потрібно прочитати етикетку й інформаційну листівку.  

 

СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ 
 

Дозвіл № 2994/06 на обіг біоцидного виробу (WOOD PROTECTOR імпрегнат для садової і будівельної деревини). 

Декларація відповідності № D6/2006 від 01.09.2008 р.  
 

АТ «ФФіЛ «Śnieżka» гарантує відповідну якість виробу, проте не може впливати на спосіб та умови його застосування. Інформація, що міститься 
утехнічній карті   виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є підставою для юридичної відповідальності 
виробника, оскільки умови застосування залишаються поза його контролем. Будь-яке втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити 
якість виробу. У разі поєднання з продукцією інших компаній Виробник не несе жодної відповідальності за виниклі вади та збитки. Викладену вище 
інформацію було надано добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. АТ «ФФіЛ «Śnieżka» залишає за собою право на зміну 
змісту в наступних виданнях карти характеристики виробу без попереднього інформування про цей факт споживачів. Виробник також залишає за собою 
повне право на видозміну своєї продукції в рамках її технологічного розвитку.  

 



ҐРУНТОВКА НІТРО ДЛЯ ДЕРЕВИНИ VIDARON  

 
Технічна карта виробу. Остання актуалізація: 13.01.2015  

 
ҐРУНТОВКА НІТРО ДЛЯ ДЕРЕВИНИ VIDARON  

 
Зменшує розхід поверхневих лаків   
Швидко сохне   
Запобігає потемнінню деревини   
Підкреслює природну фактуру деревини   
Для внутрішніх робіт  

 
ОПИС ВИРОБУ  

 
Ґрунтувальний лак, який зв’язує деревні клітини. Зміцнює структуру деревини й 

ефективно запобігає її потемнінню. Характеризується легким нанесенням і шліфуванням. 

Вирівнює поглинальну здатність і закриває пори деревини, завдяки чому оптимально 

підготовлює основу до нанесення поверхневих лаків.  
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЗНАЧЕННЯ  

 
Для професійного ґрунтування виробів з деревини і деревопохідних матеріалів, які експлуатують усередині приміщень. Можна 

використовувати в установках для промислової обробки дерев’яних і деревопохідних поверхонь.  
 
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  

 

Декоративний ефект покриття  матове  
  

Густина за температури 20±0,1°C, найбільше [г/см³]  1,0  
  

Час висихання покриття за температури 20±2°C і відносної вологості повітря 
55±5% 
покриття сухе на дотик, найбільше [хвилин]  20  

  

Розчинник  Розчинник нітро для целюлозних виробів  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 

 
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 ретельно очистити від пилу.  

 
Смолу або жирні плями можна видали очищеним бензином або розчинником нітро.  

 
Підготовка виробу 

 
Перед застосуванням лак ретельно перемішати.  

 
За потреби розбавити розчинником нітро до робочої в’язкості.  

 
У разі застосування виробу як ґрунтовки під поліуретанові одно- і двокомпонентні лаки розбавити розчинником для виробів 
нітро у пропорції 1:1. 

 



 

 

Лакування  
 

Наносити пензлем або методом пневматичного розпилення 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 дрібнозернистим наждачним папером, очистити від 
пилу й наносити поверхневий лак.  
 

        Малярні інструменти після закінчення робіт вимити розчинником нітро.  

 

 

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ  
 

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ  

ПАРАМЕТРИ ЛАКУВАННЯ   
 

в’язкість  додавання розчинника  
діаметр форсунки 

пістолета  
тиск розпилення  

рекомендована 
кількість шарів  

 
 

[с]  [%]  [мм]  [MРa]  
 
 
 

Пензель, валик  торговий вигляд - - - 1  
 

Пневматичне 
розпилення  

20-25  до 20 1,2-1,5 0,35-0,4 1  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ  

 
18 місяців з дати виготовлення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УПАКОВКА  

 
1 л, 3 л, 5 л, 10 л  
 
РОЗХІД  

 
до 12 м²/л при одношаровому нанесенні.  
 
КОЛІР 

 
безбарвний  
 
СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  

 
PN-C 81801:1997 тип IV.  
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ  

 
ЗБЕРІГАННЯ: Температура зберігання – від+5 ºC до +25 ºC.  



БЕЗПЕКА  
 
Містить: ксилол, толуол, бутан-1-ол  
 
НЕБЕЗПЕКА  
 

 
H225 Надзвичайно легкозаймиста рідина і пари.   
H318 Викликає серйозне пошкодження очей.   
H361d Припускається, що шкідливо впливає на розвиток плоду.   
H315 Подразливо діє на шкіру.   
H336 Може викликати сонливість і запаморочення.   
H332 Шкідливо діє внаслідок вдихання.   
EUH066 Повторюваний вплив може спричинити пересушування і тріскання шкіри.  
 
P210 Зберігати подалі від джерел тепла, гарячих поверхонь, джерел іскріння, відкритого вогню та інших джерел займання. Не курити. 

P301 + P310 У РАЗІ ПРОКОВТУВАННЯ: негайно звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або лікаря.   
P370 + P378 У разі пожежі: застосовувати вогнегасну піну, порошкові вогнегасники, CO2, водний туман.   
P305+P351+P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою протягом кількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо 

вони є і якщо їх можна легко витягнути.   
P304 + P340 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести або винести постраждалого на свіже повітря і забезпечити умови 

для відпочинку у положенні, яке дає можливість вільного дихання.   
P501 Вміст/упаковку утилізувати згідно з місцевими/регіональними/державними/міжнародними правилами.  

 
Додаткова інформація:  
 
UN 1263  
 
 
 
УВАГА! 

 
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є 

підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке 

втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією 

інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до дійсного 

стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього 

інформування про цей факт споживачів. 

 



ЛАК НІТРО VIDARON  

 
Технічна карта виробу. Остання актуалізація: 13.01.2015 

 
ЛАК НІТРО VIDARON  

 
Швидко сохне   
Легко наноситься та шліфується  
Відмінна адгезія до основи  
Підвищена стійкість покриття   
Для внутрішніх робіт  

 
ОПИС ВИРОБУ 

 
Готовий до використання лак із коротким часом висихання. Формула виробу базується 

на нітроцелюлозі, збагаченій поліефірними зв’язуючими речовинами, завдяки чому лак є 

винятково міцним зі збереженням оптимальної еластичності. Підкреслює і зберігає 

природний колір деревини, виявляючи її красу.  
 

 

 
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  

 

Декоративний ефект покриття  глянцеве, матове  
  

Густина за температури 20±0,1°C, найбільше [г/см³]  1,0  
  

Час висихання покриття за температури 20±2°C і відносної вологості повітря 55±5%  

покриття сухе на дотик, найбільше [хвилин]  25  

  

Розчинник  Розчинник нітро для целюлозних виробів  
  

 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  

 
АТОСУВАННЯ  

 
Підготовка основи  

 
Поверхні, призначені для лакування, мають бути сухими, очищеними від пилу і забруднень.  

 
Нові елементи відшліфувати наждачним папером із грануляцією 120 уздовж волокон деревини.  

 
Для підкреслення природної фактури деревини рекомендовано завершити шліфування поліруванням поверхні папером із 

вищою грануляцією – приблизно 220.  
 

Нові поверхні рекомендовано заґрунтувати одним шаром ґрунтовки нітро VIDARON, розбавленої 1:1.  
 

Поверхні, лаковані іншими лаками, крім нітро, необхідно відшліфувати до чистої деревини.  
 

Виїмки зашпаклювати шпаклівкою для деревини VIDARON.  
 

Старі покриття лаків нітро хорошої якості протерти дрібнозернистим наждачним папером та очистити від пилу.  
 

Підготовка виробу  
 

Перед застосуванням лак ретельно перемішати.  
 

За потреби виріб розбавити розчинником для виробів нітро .  
 

Лакування  
 

Наносити пензлем, валиком, методом занурення або пневматичного розпилення за температури основи і навколишнього 

середовища вище від +12 °C і за відносної вологості повітря менш ніж 80%.  
 

Найкращого декоративного ефекту можна досягнути нанесенням 2-3 шарів лаку з інтервалами 36 годин, із виконанням 

міжшарового шліфування дрібнозернистим наждачним папером із грануляцією 320.  
 

Розбавлення й очищення інструментів: розчинник нітро.  

 

 



 

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ 
 

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ  

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ  

 
 

 

в’язкість фарби  додавання розчинника  
діаметр форсунки 

пістолета  тиск розпилення рекомендована 
кількість шарів  

 

      

[с] [%] [мм]  [MПa]   

 
 

        

Пензель, валик  торговий вигляд  5 - - 2-3  
 

        

Пневматичне 
розпилення  20-25  до 2 1,2-1,5  0,35-0,4  2-3  

 

        

 
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ  

 
18 місяців з дати виготовлення 
 
УПАКОВКА  

 
1 л, 10 л  
 
РОЗХІД  

 
до 11 м²/л при одношаровому нанесенні  
 
КОЛІР  
 
безбарвний  
 
ЛОС  

 
відсутні  
 
СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  

 
PN-C-81801:1997 тип IA або IAm  
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ  

 
ЗБЕРІГАННЯ: Температура зберігання – від +5 ºC до +25 ºC. 
 
БЕЗПЕКА  
Містить: ксилол, толуол, бутан-1-ол  
 
НЕБЕЗПЕКА  
H225 Надзвичайно легкозаймиста рідина і пари.   
H318 Викликає серйозне пошкодження очей.   
H361d Припускається, що шкідливо впливає на розвиток плоду.   
H315 Подразливо діє на шкіру.   
H336 Може викликати сонливість і запаморочення.  
H332 Шкідливо діє внаслідок вдихання.   
EUH066 Повторюваний вплив може спричинити пересушування і тріскання шкіри.  
 
P210 Зберігати подалі від джерел тепла, гарячих поверхонь, джерел іскріння, відкритого вогню та інших джерел займання. Не курити. 

P301 + P310 У РАЗІ ПРОКОВТУВАННЯ: негайно звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або лікаря.   
P370 + P378 У разі пожежі: застосовувати вогнегасну піну, порошкові вогнегасники, CO2, водний туман.   
P305+P351+P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою протягом кількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо 

вони є і якщо їх можна легко витягнути.   
P304 + P340 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ У ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести або винести постраждалого на свіже повітря і забезпечити умови 

для відпочинку в положенні, яке дає можливість вільного дихання.  
P501 Вміст/упаковку утилізувати згідно з місцевими/регіональними/державними/міжнародними правилами.  
Додаткова інформація:  
 
UN 1263  
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є 

підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке 

втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією 

інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до дійсного 

стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього 

інформування про цей факт споживачів.  



ОЛІЯ VIDARON  

 
Технічна карта виробу. Остання актуалізація: 19.01.2015  

 
ОЛІЯ VIDARON  

 
Містить віск Карнауба – натуральний і винятково стійкий   
Глибоко проникає в деревину та зміцнює її структуру   
Для екзотичної і європейської деревини   
Повний захист від впливу атмосферних факторів   
Надає деревині природного і шляхетного вигляду   
Для зовнішніх і внутрішніх робіт  

 
 
 
 
 

ОПИС ВИРОБУ 
 

Олія VIDARON – це виріб, який містить натуральні компоненти, що доглядають і 

захищають деревину. Захищає від впливу атмосферних факторів, зменшує розтріскування і 

забруднення дерев'яної поверхні. Утворює шовковисте напівматове покриття, яке 

підкреслює структуру деревини. Містить благородний віск Карнауба.  

 
ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Садові меблі, дерев'яні тераси, сходи, балюстради, причали, містки. Можна застосовувати назовні й усередині приміщень (усередині 

– за винятком паркету та підлоги). Не застосовувати для елементів, які перебувають у постійному контакті з водою та ґрунтом.  
 
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ 

 

стан  оліїста рідина  

густина за температури 20±0,1°C, найбільше, за стандартом PNEN ISO 28111:2002  [г/см3]  0,91  
в’язкість, чашка Форда Ø4 при 20±0,5 °C,  

Примітка: під час зберігання в’язкість може збільшуватися, проте це не є дефектом 

виробу  

С  13–19  

Вигляд покриття після нанесення на деревину*  напівматове  

Час висихання покриття за температурі 20±2°C і відносної вологості повітря 55±5%  
ступінь 1, найбільше  

[годин]  12  

 
* вигляд покриття після нанесення на деревину згідно з рекомендаціями виробника. Кінцевий результат нанесення (ступінь блиску 

і колір) залежить, поміж іншого, від ступеня відшліфування поверхні, породи деревини, її природного кольору, вологості, 

поглинальної здатності та способу нанесення.  
 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  

 
Підготовка основи  

 Свіжа деревина, призначена для олієння, має бути очищеною і сухою, гладенькою, очищеною від пилу, жирних і засмолених 

плям.  

 Засмолені й жирні місця промити очищеним бензином, висушити. 

 Екзотичну деревину обов’язково поверхнево промити розчинником зі швидким випаровуванням (із низькою температурою 

кипіння), наприклад, ацетоном. 
 Деревина має бути попередньо витриманою і висушеною, з вологістю не вище від 20%; волога деревина не вбере олії. 
 Для надання привабливого вигляду, підкреслення малюнку шарів деревини, поліпшення властивостей нанесення, 

продовження тривалості обробки олією й утримання поверхні у чистоті рекомендовано відшліфувати деревину вздовж 

волокон наждачним папером із градацією приблизно 120-200, додатково поверхню потрібно відполірувати.  
 Поверхні, які зазнають довготривалого впливу води і снігу (наприклад, торці садової огорожі) мають бути гладенькими, без 

виїмок, тріщин, ретельно відполірованими і з закругленими краями.  
 

 
 

 Усі гострі краї деревини заокруглити так, щоб радіус становив мінімум 2 мм – це дає можливість нанести таку саму кількість 
виробу, як і на плоскі поверхні (виріб не стече).  

 Підготовка нових елементів – звернути увагу на щільність у місцях з’єднання деталей предмета до проникнення води.  

Відновлення  

 Поверхню повністю очистити від старих лакофарбових покриттів.  
 Вимити, обезжирити й висушити.  



 У разі освіження раніше олієних предметів поверхню вимити, якщо залишилися забруднення від жирних речовин, – 
обезжирити, висушити й нанести один шар олії для вирівнювання поглинальної здатності деревини, через 15-20 хвилин 
надлишок олії видалити, поверхню ретельно витерти ганчіркою або паперовим рушником.  

 У разі відновлення поверхонь, які стираються, наприклад, сходів, олію, нанесену на витерте місце, необхідно залишити для 
висихання на поверхні мінімум на 30 хвилин. Після цього відполірувати чистою білою ганчіркою до вирівнювання забарвлення 
з поверхнею, яка стерлася менше. У такий самий спосіб слід виконувати місцеве відновлення.  

Підготовка виробу  

 Перед використанням виріб ретельно перемішати для отримання однорідної консистенції і кольору.  
 Не розбавляти.  
 У процесі нанесення повторювати перемішування.  
 Для нанесення використовувати вироби з однієї виробничої партії, різні партії потрібно злити в більшу ємність і ретельно 

перемішати.  

Олієння  

 Наносити за температури основи й навколишнього середовища від +5 ºC до +30 ºC і за відносної вологості повітря до 65%.  
 Нанесення і висихання олії не може відбуватися за поганих погодних умов, елементи потрібно захистити від опадів.  
 Наносити пензлем, губкою мінімум 2 шари з інтервалами від 6 до 12 годин, безперервно заповнюючи місця, де олія ввібралася 

в поверхню. Гарно проолієна основа не вбиратиме олії, і на поверхні залишиться її надлишок.  
 Приблизно через 15-20 хвилин після нанесення кожного шару рекомендовано видалити надлишок олії з поверхні деревини за 

допомогою бавовняної ганчірки або паперового рушника.  
 Олієння виконувати на кожній поверхні/стороні елемента – не допускати, щоб поверхня деревини залишилася необробленою. 
 Останній шар наносити до вирівнювання поглинальної здатності деревини. 
 Поверхня набуває повних експлуатаційних характеристик мінімум через 7 днів.  
 Для миття інструментів використовувати олійно-фталевий або деароматизований розчинник виробництва ТМ  «Śnieżka».  
 Використані для олієння матеріали (ганчірки, папір, губки) після закінчення робіт слід помістити в металеву ємність і залити 

водою, щоб запобігти самозайманню.  
 Якщо на поверхні деревини залишити надлишок олії або неретельне видалити його, згодом це може спричинити лущення 

покриття в процесі експлуатації.  
 
 

 Підбір відповідної породи деревини має визначальне значення для міцності того чи іншого елемента садової архітектури, 
будівельної столярки й інших елементів, виготовлених із деревини; зверніться за порадою до фахівців.  

 У процесі експлуатації проолієна поверхня поступово старітиме. Перебіг цього процесу матиме різну інтенсивність залежно від 
умов експлуатації. Спостерігатиметься поступова зміна кольору і блиску поверхні, а на поверхнях, які стираються, поступово 
відбуватиметься стирання верхнього шару олії. Що вищий вплив сонячних променів, забруднення середовища, вологість, 
температура, то швидше відбуватиметься зазначений процес старіння. 

 У зв’язку з викладеним вище олієні поверхні слід доглядати 1-2 рази на рік або частіше (залежно від ступеня експлуатації 
поверхні) шляхом нанесення наступного тонкого шару олії (конкретну процедуру описано в пункті «відновлення»), інакше 
деревина деформується, а відтак пізніше олієння не дасть захисного ефекту.  

 Невикористану частину виробу слід перелити в меншу упаковку так, щоб відстань між поверхнею виробу та краями була не 
більшою від 5 см.  
Упаковку щільно закрити. Доступ повітря може призвести до желатинування виробу.  

 
 
 
 
 
 
 

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ  

 
24 місяці з дати виготовлення 
 

УПАКОВКА  
 
 
750 мл, 2,5 л  
РОЗХІД  
 
 
м’яка деревина: до 12 м2/л при одношаровому нанесенні   
тверда деревина: до 18 м2/л при одношаровому нанесенні  

 
 
КОЛІР  

 
безбарвний + 4 готові кольори  
 
ЛОС  

 
Граничний вміст ЛОС для виробу: (кат.A/f/FR); 700 г/л (2010). Виріб містить максимум 700 г/л.  
 
СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  

 



ZN-SN-065:2012  
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ  

 
БЕЗПЕКА:  
 
Знаки GHS07 і GHS02   
Напис: УВАГА  
 
Містить: Вуглеводні, C9C11, налкани, ізоалкани, циклічні, <2% ароматичних, ацетон  

H412 Шкідливо впливає на водні організми, викликаючи довготривалі негативні наслідки.   
H226 Легкозаймиста рідина і пари.   
H336 Може викликати сонливість і запаморочення.   
P101 У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку. P102 

Берегти від дітей.   
P103 Перед застосуванням прочитати етикетку.   
P303+P361+P353 У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ: негайно зняти весь забруднений одяг. Вимити шкіру під струменем 

води/душем.  

P304+P340 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести або винести постраждалого на свіже повітря і забезпечити умови 

для відпочинку в положенні, яке дає можливість вільно дихати.   
P370+P378 У разі пожежі: застосовувати для гасіння вогнегасник типу ABC.  

P501 Вміст/упаковку утилізувати згідно з регіональними правилами.   
EUH066 Повторюваний вплив може спричинити пересушування або тріскання шкіри.   
EUH208 Містить біс(2-етилгексаноат) кобальту, оксим бутан2ону. Може спричинити виникнення алергічної реакції.  
 
UN 1263   
Температура зберігання – від +5 °C до +30 °C.   
Застереження, відчутні на дотик  – не стосується   
Пристосування, які ускладнюють відкриття для дітей – не стосується  
 
УВАГА! 

 
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є 

підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке 

втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією 

інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до дійсного 

стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього 

інформування про цей факт споживачів. 

 



 
VIDARON ШПАКЛІВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ  

 
 

Готова до використання  

Надзвичайно легке нанесення  

Тверда й еластична  

Імітує натуральну деревину  

Для внутрішніх і зовнішніх робіт  
 

ОПИС ВИРОБУ 
 

Високоякісна акрилова шпаклівка для деревини. Містить скипидар (терпентин), який 

забезпечує надзвичайно хорошу адгезію шпаклювальної маси до деревини, а спеціально 

приготований кварцовий пил надає їй відповідної твердості та полегшує подальшу 

обробку. Не розтріскується під час висихання, її легко шліфувати й полірувати.  
 
 
 
 
 
 

ПРИЗНАЧЕННЯ  
 
Призначена для вирівнювання незначних виїмок і нерівностей, заповнення тріщин на поверхні м'якої, твердої деревини та 

деревопохідних матеріалів, які експлуатують усередині та назовні приміщень.  
 

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  
 

Об’ємна густина  

 

приблизно 1,75 г/см³  

 Час висихання шару товщиною приблизно 1 мм  

 

приблизно 3 години  

 Температура застосування й основи  

 

від +5 ºC до +30 ºC  

 
 

*Технічні дані та інформація про спосіб застосування вказані для температури +20 ºC i відносної вологості повітря 55%.  
 
 
 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  
 

Підготовка основи  

 Основу ретельно очистити від бруду, пилу й інших забруднень. 

Засмолені місця промити розчинником нітро.  

Підготовка виробу  

 Перед застосуванням шпаклівку ретельно перемішати.  

Шпаклювання  

 За один раз наносити шари товщиною до 4 мм (за допомогою металевого шпателя).  
У разі ширших щілин або більших нерівностей наносити наступний шар після висихання попереднього, тобто через 2-3 год. 

Роботи проводити за температури основи й навколишнього середовища вище від +5 ºC.  
Після висихання шпакльовану поверхню відшліфувати наждачним папером.  

Після очищення поверхні від пилу можна приступати до фарбування або лакування.  
Залежно від типу основи, різниці температур і вологості час висихання може зазнати змін.  

 

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ  
 

 

МЕТОДИ  
 

ПАРАМЕТРИ ШПАКЛЮВАННЯ  

      
 

НАНЕСЕННЯ  
 

в’язкість  відкритий час 
роботи  

 

товщина одного шару   

рекомендована кількість шарів  

5 кг, Ø 6 мм [с]  

 

[хвилин] 

 

[мм]  

 металевий шпатель  

 

торговий вигляд  

 

до 30  

 

3-4  

 

до вирівнювання виїмок  

  

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ  
 
 
 

12 місяців від дати виготовлення  



 
 
 

УПАКОВКА  
 
0,25 кг  

 

РОЗХІД  
 

до 1 м²/кг при товщині шару 1 мм  
 
 

КОЛІР  
 
 

Білий + 11 кольорів деревини: ялина, береза, ясен, сосна, смерека, бук, дуб, вільха, червоне дерево, горіх, палісандр.  
 
 

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  
 
ZN-SN-013:2012  

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ  

 
ЗБЕРІГАННЯ: Виріб зберігати у щільно закритій упаковці за температури вище від +5 ºC. Берегти від морозу і прямих сонячних 

променів.  
БЕЗПЕКА:  

 

УВАГА: 
 

Містить: скипидар, суміш 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [EC № 247-500-7] i 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [EC № 220-239-6] (3:1). 

Може спричинити виникнення алергічної реакції. Містить кварц.  
У разі довготривалого або багаторазового вдихання призводить до пошкодження внутрішніх органів.  

У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.  
Берегти від дітей.  

 

Перед застосуванням прочитати етикетку.  
 

Не вдихати пилу/диму/газу/туману/парів/розпиленої рідини.  

Не вживати їжі, напоїв і не курити під час застосування виробу.  
У разі поганого самопочуття звернутися по консультацію/допомогу до лікаря. 

Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами  
 
 
 

УВАГА!  
 

Інформація, що міститься в Технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є 
підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке 
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією інших 
Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до дійсного стану 
знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього інформування 
про цей факт споживачів.  


