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ЗЕЛЕНА ЛІНІЯ 

ЗАХИСТ ТА ДЕКОРУВАННЯ ДЕРЕВИНИ 

 

ФІОЛЕТОВА ЛІНІЯ 

ДЕКОРУВАННЯ ДЕРЕВИНИ 

 

ЧОРНА ЛІНІЯ   

ЗАХИСТ ТА КОНСЕРВАЦІЯ ДЕРЕВИНИ 

 
• ІМПРЕГНАТ – захисно-декоративний 

засіб 

 

• ЛАКОБЕЙЦ - захисно-декоративний 

засіб 

 

• ОЛІЯ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ - захисно-

декоративний засіб 

• АКРИЛОВИЙ ЛАК для деревини 

 

• ГРУНТОВКА НІТРО для деревини 

 

• ЛАК НІТРО для деревини 

 

• ЗОВНІШНІЙ ЛАК для деревини 

 

• ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ БЕЗ ГРУНТОВКИ 

 

• ШПАКЛІВКА для деревини 

 

• БЕЙЦ для деревини 

 

• КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ S30 

(РОЗЧИННИКОВИЙ) 

 

• КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ А50 

(ВОДОДИСПЕРСІЙНИЙ) 

• ВОГНЕЗАХИСНИЙ ІМПРЕГНАТ ДЛЯ 

ДЕРЕВИНИ – готовий до застосування  

 

• ВОГНЕЗАХИСНИЙ ІМПРЕГНАТ ДЛЯ 

ДЕРЕВИНИ – концентрат 1:4 

 

• ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ З ДЕРЕВИНИ – 

готовий до застосування 

 

• ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТІВ З ДЕРЕВИНИ – 

концентрат 1:9 

 

• МІДНИЙ ІМПРЕГНАТ  ДЛЯ ДЕРЕВИНИ – 

концентрат 1:9 

 

ПРОПОЗИЦІЯ ТМ VIDARON  

www.vidaron.com.ua 
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ШИРОКИЙ СПЕКТР ДІЇ 

ЛАКОБЕЙЦ – захисно-декоративний засіб для деревини 
VIDARON ЛАКОБЕЙЦ  утворює щільне, стійке та еластичне 
покриття, яке забезпечує довговічний захист деревини від 
нищівної дії води, УФ випромінювання та мінливих 
атмосферних факторів.   
УТВОРЮЄ ПЛІВКУ – ЗАХИЩАЄ ЗЗОВНІ  

ІМПРЕГНАТ – захисно-декоративний засіб для деревини 
VIDARON ІМПРЕГНАТ, до складу якого входять високоякісні 
сировини, глибоко проникає у пори деревини та на довгий 
час захищає її від грибків, синяви та комах. Створює 
елегантне матове покриття, яке підкреслює природну 
фактуру деревини.   
ПРОНИКАЄ В ДЕРЕВИНУ – ДІЄ ЗСЕРЕДИНИ  
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  Підтвердженням якості виробів марки  VIDARON є 6-РІЧНА 
ГАРАНТІЯ, що надається на покриття, які оздоблені захисно-
декоративними засобами для деревини ІМПРЕГНАТОМ, 
ЛАКОБЕЙЦОМ та ЛАЗУРЮ. Підставою для 6-річної гарантій є 
результат проведених досліджень, під час яких зразки піддавалися 
впливу найекстремальніших погодних умов. Проведені тести 
охоплювали кілька етапів: 

www.vidaron.com.ua 



VIDARON ІМПРЕГНАТ 
Захисно-декоративний засіб для деревини 
 Містить Teflon® surface protector 
 6-річна гарантія 
 Захищає від грибків, синяви та комах  
 Глибоко проникає у деревину 
 Стійкий до впливу складних атмосферних умов 
 Містить віск – збільшує водостійкість 
 Винятково легке нанесення 

Сучасний захисно-декоративний засіб для просочення, який містить Teflon® surface protector, 
призначений для захисту сухої деревини та деревопохідних матеріалів. Надає просоченим 
елементам елегантного матового вигляду, підкреслюючи природну текстуру деревини. 

Teflon® surface protector* не вимивається та надійно 
захищає покриття 

містить віск, завдяки чому покриття характеризуються 
підвищеними водостійкістю та гідрофобністю 

завдяки високоякісним пігментам оксиду заліза 
забезпечує додатковий захист від УФ 

oвідповідне поєднання смол і розчинників забезпечують 
глибоке проникнення засобу в деревину 

біоцидні речовині, що містяться в засобі, глибоко проникають у 
деревину і захищають її від грибків, синяви і комах 
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Для отримання повного захисту та  6 річної гарантії  спочатку деревину потрібно 
обробити безбарвним Імпрегнатом а потім  кольоровим Імпрегнатом 

 
 Імпрегнат представлений 14 готовими кольорами та безбарвним. 

www.vidaron.com.ua 

Застосування Кількість 
кольорів 

Ступінь 
блиску 

Розхід Нанесення Кількість 
шарів 

Час 
висихання 

Ємність 
упаковок 

назовні та 
всередині 
приміщень 

14 готових 
кольорів + 
безбарвний 

матовий до 11 м²/л пензель, 
занурення 

2 12 годин 700 мл, 2,5 л, 
4,5 л, 9л 
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Аргументи на користь виробу 
• Teflon® surface protector-  захищає 

від вимивання захисних речовин 

• 6 років гарантії ефективного 
захисту! 

• Потрійна формула смол 

• Містить біоциди, захищає деревину від 
грибків, синяви, комах  

• 14 кольорів  + безбарвний (BASE) 

• Містить пігменти оксиду заліза завдяки 
якому забезпечує захист від УФ-
випромінювання 

• Містить віск, завдяки якому виріб 
характеризується підвищеною водостійкістю  

• Зміцнює структуру деревини 

www.vidaron.com.ua 



VIDARON ЛАКОБЕЙЦ 
Захисно-декоративний засіб для деревини 
 Містить Teflon® surface protector 
 6-річна гарантія 
 Стійкий до складних атмосферних умов 
 Захищає від води, УФ, вологи 
 Містить унікальний склад трьох смол високої якості 
 Надзвичайно легко наноситься 
 Гарантує стійкі та еластичні покриття 

 Лакобейц – зазисно-декоративний засіб, що містить Teflon® surface protector, призначений 
для лакування дерев’яних поверхонь всередині та зовні приміщень. Створює щільні, міцні та 
еластичні покриття, що забезпечують максимальний і довготривалий захист від негативного 
впливу води, УФ-променів і мінливих атмосферних явищ.  

містить Teflon® surface protector – висока міцність і водостійкість 
покриття 

спеціальна формула трьох смол сприяє легкому нанесенню, 
забезпечує чудовий захист та еластичне покриття 

винятково гладке покриття – слабше притягнення бруду і пилу 

відмінні властивості розлиття по поверхні – не залишаються смуги від 
пензля 
товста захисна плівка, що підвищує стійкість до атмосферних явищ і УФ-
випромінювання 

www.vidaron.com.ua 
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Для отримання повного захисту та  6 річної гарантії  спочатку деревину потрібно 
обробити безбарвним Імпрегнатом а потім Лакобейцом 

Застосування Кількість 
кольорів 

Ступінь 
блиску 

Розхід Нанесення Кількість 
шарів 

Час 
висихання 

Ємність 
упаковок 

назовні та 
всередині 
приміщень 

14 готових 
кольорів + 
безбарвний 

глянець До 20 м²/л Пензель, 
валик, 
тампон, 
розпилення 

2-3 12 годин 750 мл, 2,5 л 

www.vidaron.com.ua 
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Аргументи на користь виробу 

• Teflon® surface protector- висока 
міцність та водостійкість 

• 6 років гарантії ефективного захисту! 

• Потрійна формула смол 

• Містить пігменти оксиду заліза завдяки 
якому забезпечує захист від УФ-
випромінювання 

• Відмінна розливність по поверхні-
відсутність смуг від пензля 

• Гладка поверхня слабше осідання бруду та 
пилу 

• Розхід до 20 м² з літри 

www.vidaron.com.ua 
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Імпрегнат Лакобейц 

застосування всередині,  назовні всередині,  назовні 

захист від: атмосферні чинники, синява, грибки, комахи,  
УФ -випромінювання вирубом у кольорі 

атмосферні чинники, УФ-випромінювання  
вирубом у кольорі 

 

двері,вікна 
садові меблі 

альтанки,балюстради 
перголи, плоти 

підлоги 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 

створює плівку ні так 

кольори 14 + безбарвний 
100 – система тонування 

14 + безбарвний 
100 – система тонування 

ступінь глянцю матовий глянець 

віск так Ні 

Лак ні Так 

нанесення пензель, занурення     пензель, розпилення 

кількість шарів  2 2-3 

розхід до 11м²/л до  20м²/л 

упаковки 0 ,7 л  2,5л 4,5л 9л  0,75л 2,5л 

www.vidaron.com.ua Внутрішні навчальні матеріали - ТзОВ «Снєжка-Україна», Яворів  2015 
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ШИРОКИЙ СПЕКТР ДІЇ 

Олія – захисно-декоративний засіб для деревини 
ОЛІЯ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ, до складу якого входить 
високоякісний віск Карнауба глибоко проникає у пори 
деревини та захищає її від атмосферних факторів та 
обмежує розтріскування деревини. Створює елегантне 
матове покриття, яке підкреслює природну фактуру 
деревини. НАДАЄ ДЕРЕВИНІ ЕЛЕГАНТНОГО ТА 
ШЛЯХЕТНОГО ВИГЛЯДУ 
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ОЛІЯ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ VIDARON - це сучасний виріб, що містить природні компоненти, які сприяють догляду за 
деревиною та захищають її. Виріб захищає від впливу атмосферних факторів, зменшує розтріскування та 
забруднення дерев´яних поверхонь. Утворює шовковисто-матове покриття, яке підкреслює структуру 
деревини. Призначена для використання як назовні так і всередині (тераси, садові меблі, сходи та 
балюстради)   

Основні властивості: 

 
           -  Містить шляхетний віск Карнауба 

 

 

 

           -  Глибоко проникає в деревину та зміцнює її структуру   

 

            

 

           -  Для екзотичної та європейської деревини 

 

 

            

           -  Цілковитий захист від впливу атмосферних факторів  

 

 

            

            -  Надає деревині натурального та шляхетного вигляду 

www.vidaron.com.ua 
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Характеристика виробу, та палітра кольорів 

Застосування Кількість 
кольорів 

Ступінь блиску Розхід Нанесення Час 
висихання 

Ємності 
упаковок 

назовні, 
всередині 

4 готових 
кольори + 

безбарвний 

напівматовий до 18 м²/л (тверда 
деревина), 

 до 12 м²/л (м’яка 
деревина)   

пензель, губка, 
тампон (метод 

втирання) 

 6-12 год 750 мл   2,5 л 

Безбарвний Тик індонезійський 
Тик 

натуральний Африканське червоне 

 дерево 
Шляхетний 

 палісандр 

ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ, 

ПОДРЯПИН ТА МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ 

ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ДО МІНЛИВИХ 

АТМОСФЕРНИХ ФАКТОРІВ 

www.vidaron.com.ua 
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Аргументи на користь виробу 

• Містить шляхетний віск Карнауба  

• Для екзотичної та європейської 
деревини 

• Цілковитий захист від впливу 
атмосферних  факторів та механічних 
та біологічних чинників 

• Надає деревині натурального та 
шляхетного вигляду 

• Глибоко проникає в деревину та 
зміцнює її структуру 

www.vidaron.com.ua 
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Аргументи на користь Акрилового лаку 

• Містить інгібітори таніну 

• Відповідає суворим європейським 
вимогам PN EN 71.3 “Безпека іграшок” 

• Швидко висихає 

• Стійкий до впливу води, миючих засобів і 
алкоголю 

• Слабкий запах 

• Підвищена міцність та стійкість до стирання, 
подряпин, механічних пошкоджень 

• Зберігає натуральний колір деревини, 
підкреслює її красу 

• Розхід до 14 м² з літри 
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Внутрішні навчальні матеріали - ТзОВ «Снєжка-Україна», Яворів  2015 



 

www.vidaron.ua 

12 год. 

www.vidaron.com.ua 
Внутрішні навчальні матеріали - ТзОВ «Снєжка-Україна», Яворів  2015 



www.vidaron.ua 

Аргументи на користь Зовнішнього лаку 

• Стійкий до мінливих атмосферних  явищ 

• Захищає деревину від УФ випромінювання, 
містить наномолекули оксиду церію - UV 
NANO-BLOCKER 

• Підвищена стійкість та міцність до стирання, 
подряпин та механічних пошкоджень 

• Еластичне і тверде покриття  

• Відмінна розливність по поверхні та адгезія 
до основи 

• Розхід до 12 м² з літри 

• До використання назовні та всередині 
приміщень 

www.vidaron.com.ua 
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2-3 
міжшарове 
висихання 
- 12год 

Внутрішні навчальні матеріали - ТзОВ «Снєжка-Україна», Яворів  2015 
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Аргументи на користь Лаку для паркету без ґрунтовки  

• Не потребує застосування ґрунтовки 

• ULTRA DURABLE TECHNOLOGY - Суперстійкий  

• Стійкий до впливу води, миючих засобів і 
алкоголю 

• Швидко висихає із слабким запахом 

• Має відмінну розливність по поверхні та 
адгезію до основи 

• Зберігає натуральний колір деревини 

• Розхід 15м² з літри 

www.vidaron.com.ua 

• Висока стійкість до подряпин та стирання  
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20 хв. 
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25 хв. 
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приблизно
3 години 

    250 г. 
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Це високоякісний виріб на основі унікального поєднання розчинників із слабким 

запахом з натуральними оліями. Завдяки цій формулі можна легко і швидко отримати 

гарний декоративний ефект. Під час нанесення виріб повільно та рівномірно 

проникає в деревину, не піднімає її волокон, і не утворює плям а забарвлення 

деревини є суцільним. Утворює покриття, яке підкреслює природну красу деревини. 

БЕЙЦ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ VIDARON  

 

Основні властивості 

 

              -  EASY TO USE – формула, що полегшує нанесення 

           

 

              -  Швидко висихає  

 

            

              -  Підкреслює структуру деревини 

 

            

             -  Не піднімає волокон деревини 

 

            

             -  Містить компоненти, що поглинають  УФ-промені 

Бейц можна застосовувати для створення ефекту деревини на 

поверхнях з металу, скла та деяких видів пластику. 

www.vidaron.com.ua 
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Характеристика виробу та палітра кольорів 

 Застосування* 
 

Кількість 
кольорів 

Розхід Нанесення Термін 
придатності 

Час 
висихання 

Ємності 
упаковок 

назовні, 
всередині 

13 кольорів 80 м²/л тампон, 
ганчірка 

24 міс 12 год 200 мл750мл        

1л = до 80 м² 
в залежності від  

породи деревини 

* Поверхню, задекоровану бейцом, необхідно захистити відповідним лаком. 
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Аргументи на користь Бейцу для деревини 

• EASY TO USE -  формула що 
полегшує нанесення 

• Не піднімає волокон деревини 

• Швидко висихає 

• Містить компоненти що 
поглинають УФ - промені  

• Підкреслює структуру  та 
природню красу деревини 

• Розхід до 80м² з літри 

www.vidaron.com.ua 
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Шановні партнери! 

Компанія «Снєжка-Україна» продовжує напрямок щодо розширення портфоліо своїх виробів. 

Адже на сьогодні потреби споживачів стають все ширшими, і щоб їх задовільнити, потрібно йти в 

ногу з часом, випускаючи на ринок якісні вироби за доступною ціною. 

Провівши детальний аналіз ринку та врахувавши настрої споживачів, які все більш схильні до 

використання натуральних, екологічно чистих матеріалів у власних оселях, було прийнято рішення 

розширити портфоліо ТМ VIDARON двома високоякісними продуктами КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ 

ПАРКЕТУ S30 - РОЗЧИННИКОВИЙ та КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ А50 - ВОДОДИСПЕРСІЙНИЙ. 
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Загальні властивості 
VIDARON КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ 

ПАРКЕТУ S30 - РОЗЧИННИКОВИЙ 

VIDARON КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ 

ПАРКЕТУ А50 - ВОДОДИСПЕРСІЙНИЙ 

переваги 

POLYMER FORMULA 2 GENERATION –  

ПОЛІМЕРНА ФОРМУЛА 2 ПОКОЛІННЯ 

POLYMER FORMULA 2 GENERATION –  

ПОЛІМЕРНА ФОРМУЛА 2 ПОКОЛІННЯ 

ВИСОКОЕЛАСТИЧНІ З’ЄДНАННЯ З ПІДВИЩЕНОЮ 

СТІЙКІСТЮ ДО СТАРІННЯ 
ЕЛАСТИЧНІ ТА МІЦНІ З'ЄДНАННЯ 

НЕ СПРИЧИНЯЄ НАБУХАННЯ ДЕРЕВИНИ СЛАБКИЙ ЗАПАХ  

ЛЕГКО РОЗПРОВАДЖУЄТЬСЯ ДОВГОВІЧНИЙ 

ВІДМІННА АДГЕЗІЯ З ОСНОВОЮ ВИСОКА АДГЕЗІЯ З ОСНОВОЮ 

стійкість до відриву > 0,5 МРА  > 0,5 МРА 

максимальна вологість основи 2% 2% 

густина 1,36 ± 0,02 Г/СМ³ 1,37 ± 0,02 Г/СМ³ 

розхід ВІД 0,8 ДО 1,4 КГ/М² ВІД 0,8 ДО 1,4 КГ/М²  

розведення виробу, очистка 

інструментів 

РОЗЧИННИК  

SNIEZKA НА ІРЖУ 
ВОДА 

Внутрішні навчальні матеріали - ТзОВ «Снєжка-Україна», Яворів, січень, 2015 
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Внутрішні навчальні матеріали - ТзОВ «Снєжка-Україна», Яворів, січень, 2015 

Застосування 
VIDARON КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ 

ПАРКЕТУ S30 - РОЗЧИННИКОВИЙ 

VIDARON КЛЕЙ ПОЛІМЕРНИЙ ДЛЯ 

ПАРКЕТУ А50 - ВОДОДИСПЕРСІЙНИЙ 

час приклеювання паркету  ДО 30 ХВИЛИН ДО 40 ХВИЛИН 

шліфування паркету ЧЕРЕЗ 6 ДНІВ ЧЕРЕЗ 6 ДНІВ 

густина 1,36 ± 0,02 Г/СМ³ 1,37 ± 0,02 Г/СМ³ 

матеріал ТВЕРДА ТА М’ЯКА ДЕРЕВИНА ТВЕРДА ДЕРЕВИНА 

приклеювання традиційного 

паркету, кріплення порогів, 

плінтусів 

приклеювання дрібної мозаїки, 

дошок та великих паркетних 

клепок 

на цементні основи, дерев’яні та 

деревопохідні основи 

самовирівнюючі  основи 

приміщення з підвищеною 

вологістю 

підлога з підігрівом 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Аргументи на користь Вогнезахисного імпрегнату для деревини  

• Довічний біологічний захист * 

• Довічний вогнезахист * 

• Обробив деревину і забув  

*дерев’яні конструкції під накриттям 

• Захист діє постійно 

  

• Чотирьохфункційний захист 
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Аргументи на користь Імпрегнату для елементів з деревини  

• Містить високоякісні біоциди, які 
перешкоджають розвиток  грибків, 
плісняви, комах  та їх личинок 

• Не вимивається і постійно захищає 

• Завдяки вмісту інгібіторів корозії Імпрегнат 
не спричиняє корозії металу 

• Легко наноситься і глибоко проникає  в  
деревину 

 Концентрат 1:9 
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Аргументи на користь Мідного імпрегнату для деревини  

• Містить активні речовини міді, які 
знищують грибки, плісняву та комахи і  їх 
личинки 

• Не вимивається і постійно захищає 

• Завдяки вмісту інгібіторів корозії 
Імпрегнат не спричиняє корозії металу 

• Легко наноситься і глибоко проникає  в  
деревину 

МІДНИЙ ІМПРЕГНАТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ -  КОНЦЕНТРАТ 1:9 
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