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Тип Готовий до застосування спеціальний антисептичний засіб 
для захисту поверхні від широкого спектру біологічних 
ушкоджень на основі активного біоциду широкого спектру 
дії. Не змінює природний колір, структуру і механічні влас-
тивості поверхонь, не є вибілюючим засобом. 
 

Призна-
чення 
 

Для швидкого знищення і попередження розвитку грибів, що 
забарвлюють (синява, цвіль) і руйнують деревину; водоро-
стей, лишайників та інших шкідників на деревині та подібних 
(МДФ, ДСП) поверхнях, а також для обробки мінеральних 
поверхонь, що всмоктують рідину. Для внутрішніх і зовніш-
ніх робіт. 

Застосовується для обробки дерев‘яних та мінеральних 
стін і підлог, пиломатеріалів, виробів та конструкцій всере-
дині, особливо вологих і погано вентильованих, приміщень; 
обробки непитної води, чаш технічних, декоративних і пла-
вальних басейнів, а також фасадів, цоколів, парканів, садо-
вих меблів і т. ін., зовні будівель за умови захисту від прямої 
дії води чи перед наступним ґрунтуванням, фарбуванням 
або лакуванням, а також як добавка до будівельних сумішей 
на мінеральній основі. УВАГА: не змішувати з лакофарбо-
вими матеріалами, що містять полімерні дисперсії! 
 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Норма покривання, м²/л 
 

4 – 8 (відповідає витраті 250 – 125 мл/м2). На витрату впливають тип, якість 
обробки поверхні, поруватість оброблюваної поверхні, а також метод нане-
сення і умови при обробці. 
 

Розбавлювач 
 

Вода; засіб не потребує розбавлення. 
 

Спосіб нанесення 
 

Наносити щіткою, пензлем або обприскуванням. 

Час висихання 
при +20 ºС і відносній 
вологості повітря 50 % 
 

Повне висихання – 24 год. 
Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення від-
носної вологості повітря. 
 

Зовнішній вигляд Безколірна прозора рідина. 
 

Колір обробленої 
деревини 
 

Не змінює природний колір і текстуру деревини та мінеральних поверхонь. 
 

Густина, кг/л 
 

1,00. 
 

Зберігання 
 

Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі при температурі від 
+5 до +30 ° С. Берегти від дітей! Не допускати контакту з продуктами хар-
чування. 
Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення: після 
цього терміну засіб придатний до використання при відсутності каламуті і 
осаду. 
 

Тара 
 

1 л; 5 л; 10 л. 

http://www.kompozit.ua/


 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
 

2 (2) 
06.12.2021 

Антисептик універсальний W2 Kompozit® 
 

У специфікації представлені типові властивості продукту на підставі актуальних лабораторних випробувань і практичного досвіду. Якість продукту пов-
ністю відповідає вимогам ТУ У 20.3-13768271-003:2014. Виробник має право без попереднього повідомлення вносити зміни в продукцію для її вдоско-
налення. Будь-яка зміна складу готового продукту, використання його не за призначенням чи не у відповідності до цієї інструкції може сильно змінити 
його властивості. Придатність продукту для конкретних цілей і сумісність з іншими матеріалами споживачі повинні визначити самостійно. Виробник не 
може контролювати всі умови застосування продукції, тому не несе відповідальність за пов'язані з ним прямі та непрямі збитки. З виходом нового 
видання дана інформація втрачає силу 

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Умови при обробці 
 

Деревина, що підлягає обробці повинна бути сухою, чистою, здатною погли-
нати вологу. Температура засобу і поверхні повинна бути в межах від +5 до 
+30 °С; відносна вологість повітря не більше 80 %. Нанесення можливе при 
температурі повітря вище 0 °С, не припускається обробляння мерзлої дере-
вини. 
 

Попереднє готування 
 

Очистити поверхню від масивних наростів біологічного походження, які ви-
даляються механічно, кори, лубу будь-яких покриттів, що перешкоджають 
всмоктуванню рідини; бруду й пилу. УВАГА! Деревину рекомендується вису-
шити до рівноважно-сухого стану, оскільки обробляння свіжозрізаної та во-
логої деревини зменшує ефективне утримання засобу. 
 

Застосування 
 

Засіб рівномірно наносити на підготовлену поверхню способом «мокрий по 
мокрому» без патьоків і пропусків, до насичення по мірі всмоктування, за до-
помогою щітки, пензля чи обприскувача. На вертикальні поверхні наносити 
знизу догори. Оброблену поверхню до повного висихання (щонайменше 24 
години за температури +20 °С) слід захистити від дії вологи. 
Чаші плавальних басейнів перед їх використанням слід 1 раз ополоснути во-
дою через 2 год. після обробки. 
При використанні як добавки до будівельних розчинів додавати замість води 
до 25 % від її загальної кількості; для профілактики цвітіння технічної води 
додавати 0,2 – 0,5 л засобу на 1 м3 води раз у 1 – 2 місяці. 
 

Очищення інструментів 
 

Робочі інструменти вимити теплою водою з милом. 
 

БЕЗПЕКА Матеріал є пожежобезпечним, не містить токсичних речовин і важких мета-
лів. Тем не менше, при роботі слід використовувати гумові рукавички, захисні 
окуляри та одяг, а також (при нанесенні обприскуванням) засоби захисту ди-
хання. При попаданні на шкіру відразу промити водою. При попаданні в очі 
негайно промити великою кількістю чистої води і звернутися до лікаря. У разі 
проковтування негайно звернутися до лікаря і показати тару або етикетку 
продукту. Під час роботи із засобом категорично забороняється приймати 
їжу, пити, палити. Після висихання на поверхні, обробленій відповідно до ін-
струкції по застосуванню, засіб не виділяє шкідливих речовин. 
 

ОХОРОНА 
НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА 
 

Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Залишки передати в місце 
збору відходів. Порожню тару можна утилізувати як будівельне сміття. 
 

 


