
ҐРУНТОВКА-АНТИСЕПТИК  Base impregnate

властивість : Antiseptik глибокого проникнення ,водно-дисперсійна

ТУ У 20.5-39517487-001:2015

• ПРИЗНАЧЕННЯ: Ґрунтовку -антисептик глибокого проникнення застосовують для обробки нових і 
раніше оброблених антисептиком дерев'яних  решіток  і каркасів, ферм, стін  та  їх обшивок, 
настилів, парканів, огорож, інших пиляних, струганих, рублених елементів конструкцій житлового, 
громадського, виробничого і сільськогосподарського призначення . Антисептик не застосовуються 
по поверхнях, раніше покритим оліфою, фарбою, лаком,  та іншими плівкоутворюючими або 
водовідштовхувальними матеріалами.

•  ВЛАСТИВОСТІ: Добре проникає в деревину, перешкоджає  її біопошкодженню, при цьому не 
погіршує міцність,  здатність до склеювання та  фарбування  деревини, зберігає текстуру, не 
перешкоджає диханню деревини. Пожежобезпечний матеріал. Не має запаху. Грунтовка 
використовується для зовнішніх робіт.

• ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ: Вміст вологи в хвойної деревини не повинна перевищувати 15%, в 
листяній-12%. Поверхню очистити від кори, пилу, бруду, покриттів та  інших забруднень. Суху 
поверхню відшліфувати і очистити. За допомогою  нітророзчинника (етилацетат, 646 розчинник)  
видалити воски, смоли та олії.

• НАНЕСЕННЯ: Грунтовку перемішати. Наносити щіткою, валиком або розпилювачем в 1 шар при 
температурі не нижче плюс 8 ° С. Не змішувати з іншими просочення. Перед застосуванням 
грунтовку перемішати. ВИТРАТИ: не менше 250-300 г / м2 (3-4 м2 / кг).

• ЧАС ВИСИХАННЯ : не більше 2 годин при температурі (18-22) С.

Важливо: Наступний шар фарби рекомендуємо наносити через 12 годин.

 В якості фінішних покриттів рекомендується використовувати FAСADE LASUR або Aqua Color ТМ 
Bionic-House.

• УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: при температурі від плюс 5оС до плюс 30оС в сухому, добре провітрюваному
приміщенні, подалі від джерел тепла; берегти від впливу прямих сонячних променів, замерзання.

• ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 2 роки в герметично закритій тарі. З питань дій по закінченню терміну 
зберігання продукції звертатися до підприємству-виробнику. Можливе випадання осаду.

• СКЛАД: вода, суміш активних цільових антисептиків, добавки.

•  ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ: При нанесенні антисептика виключити контакт з відкритими частинами тіла, 
попадання всередину. При попаданні в очі і рот - ретельно промити водою. Грунтовка незаймиста. 
Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі. Після використання продукту за 
призначенням, тару щільно закрити і відправити на побутову звалище. Грунтовка має санітарно-
емідеміологічний висновок.


