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Тип Готовий до застосування спеціальний антисептичний засіб 
для тривалого захисту деревини від широкого спектру біо-
логічних уражень. Забарвлює деревину у легкий приємний 
оливково-зелений колір, підкреслює її природний малюнок 
і текстуру. Не змінює структуру деревини, не погіршує її 
механічні властивості та здатність до склеювання, лаку-
вання і фарбування. За рахунок хімічної реакції компонен-
тів засобу з деревиною утворюються нерозчинні антисеп-
тичні сполуки, що значно покращує утримання засобу де-
ревиною і ускладнює вимивання. 
 

Призначення Для швидкого знищення і тривалого захисту (до 40 років) 
від грибів, що забарвлюють (синява, цвіль) і руйнують де-
ревину, водоростей, лишайників, мохів, мурах, деревоточ-
ців та інших шкідників. Для зовнішніх (зокрема в умовах пе-
ріодичного зволоження і дії атмосферних опадів) і внутрі-
шніх робіт. 
Застосовується для обробки дерев'яних фасадів, дахів, те-
рас, сходів, парканів, садових меблів, виробів та конструк-
цій зовні та всередині, особливо вологих і погано венти-
льованих, будівель. 
 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Норма покривання, 
м²/л 
 

Не більше 4 (відповідає загальній сумарній витраті, без урахування втрат, не 
менше 250 мл/м2. Витрата при кожній обробці залежить від сорту, вологості і 
якості обробки деревини, а також методу нанесення і умов при обробці). 
 

Розбавлювач 
 

Вода; засіб не потребує розбавлення. 
 

Спосіб нанесення 
 

Наносити методом занурення, обливанням або за допомогою щітки, пензля, 
валика з синтетичним ворсом, губки або обприскувача. 
 

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

Інтервал між обробками 20 – 30 хв. 
Повне висихання – 24 год. 
Час висихання збільшується зі зниженням температури й підвищенням відно-
сної вологості повітря. 
 

Зовнішній вигляд Прозора рідина жовтого кольору, допускається опалесценція і незначний осад. 
 

Колір обробленої 
деревини 
 

Однорідний, легкий оливково-зелений, з видимою текстурою деревини. 

Густина, кг/л 
 

1,03 (ДСТУ 7261). 
 

Класифікація умов 
служби 

Важке вимивання в умовах періодичного промерзання, дії атмосферних опа-
дів, конденсату, ґрунтової вологи та контакту з матеріалами, що періодично 
зволожуються, а також забруднень органічного характеру. 
 

Зберігання 
 

Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі при температурі від +5 
до +30 °С. Берегти від дітей! Не допускати контакту з продуктами харчування. 
Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення. 
 

Тара 
 

1 л, 5 л, 10 л. 

http://www.kompozit.ua/
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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 
+35 °С; відносна вологість повітря не більше 80 %. Нанесення можливе при 
температурі повітря вище 0 °С, забороняється обробка мерзлої деревини. 
УВАГА! Засіб може змінювати колір оброблюваної поверхні. Матеріали і по-
верхні, не призначені для обробки, рекомендується захистити (наприклад, 
поліетиленовою плівкою) від випадкового попадання засобу і його залишків, 
що вимиваються водою, до повного висихання і перших рясних атмосферних 
опадів. 
 

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. При потребі надати 
поверхні ураженої деревини візуальну однорідність, рекомендується попе-
редня обробка Засобом вибілюючим для деревини W1 Kompozit® відпо-
відно до інструкції з застосування 
 

Застосування 
 

Обробку проводити 2 – 3 рази з інтервалом в 20 – 30 хв. до досягнення су-
марного поглинання 250 мл/м² без урахування втрат. Засіб наносити на під-
готовлену поверхню суцільним рівномірним шаром без патьоків і пропусків, 
до насичення по мірі всмоктування, методом занурення, обливанням або за 
допомогою щітки, пензля, валика з синтетичним ворсом, губки або обприску-
вача. На вертикальні поверхні наносити знизу вгору. Оброблену поверхню 
до повного висихання (щонайменше, 24 години при температурі +20 °С) слід 
захистити від дії вологи. Фарбування, лакування чи склеювання можливі 
лише після повного завершення хімічної реакції компонентів засобу з дере-
виною (супроводжується зміною кольору обробленої деревини у блідо-зеле-
ний, звичайно триває кілька діб). 
 

Очищення 
інструментів 
 

Робочі інструменти вимити теплою водою з милом. 
 

БЕЗПЕКА ЗАСІБ МІСТИТЬ ОКИСЛЮВАЧ, ПОДРАЗНЮЄ ШКІРУ ТА СЛИЗОВІ ОБОЛО-
НКИ. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЗМІШУВАННЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ! При ро-
боті слід використовувати гумові рукавички, захисні окуляри та одяг, а також 
(при нанесенні розпиленням) засоби захисту дихання. 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 
викликати блювоту, звернутися до лікаря і показати тару або етикетку про-
дукту. Під час роботи із засобом категорично забороняється приймати їжу, 
пити, палити. Після висихання на поверхні, обробленої відповідно до інстру-
кції із застосування, засіб не виділяє жодних летких 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. 
 

 


