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APSAUGINIS IMPREGNANTAS

Skirtas visapusiškai medienos apsaugai nuo neigiamo atmosferos poveikio
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Aprašymas

APSAUGA: Giliai įsiskverbiantis impregnantas 

sutvirtinantis medienos pluoštą. Užfiksuoja 

medienos poras neleisdamas medienai 

perdžiūti. Impregnantas pilnai apsaugo 

medieną nuo UV spindulių bei neigiamo 

atmosferos poveikio. Ypač rekomenduojama 

visapusiškai didelių medienos plotų apsaugai:

- hidroapsauga, atsparus drėgmės, 

sniego, ledo ir lietaus poveikiui.

- UV apsauga, specialūs sudėtyje 

esantys priedai pilnai apsaugo paviršių 

nuo neigiamo saulės poveikio: mediena 

nepilkėja bei kitaip nekeičia spalvos.

APDAILA: 

impregnuotas paviršius išlieka natūralus, neuždengtas 

dažų plėvele. IMPREGNANT PROTECTEUR suteikia 

medienai naujus atspalvius, išryškina  medienos 

struktūrą bei grožį, nepaslėpdamas medienos 

natūralumo.

PADENGIMO SAVYBĖS: Tiksotropinių savybių 

turintis impregnantas pasižymi itin patogiu padengimu 

- nenubėga dažant vertikalius ar aukštai esančius 

horizontalius paviršius. Unikali sudėtis užtikrina, kad 

dažant teptuku paviršius bus padengtas itin tolygiai.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA: Impregnuotas paviršius 

laikui bėgant neskilinėja ir nesilupa, norint atnaujinti, 

užtenka tik vieną kartą perdažyti visą paviršių.

 WOODTOUCH   technologijos dėka, 

Paskirtis

·Fasadai, terasos, tvoros, stoginės, pavė- 
sinės, daržinės, malkinės ir pan...
·Tinka europinei, spygliuočių,  kietmedžio bei 
egzotinei medienai (pušis, eglė, ąžuolas, 
uosis, iroko, meranti, venge ir ypač 
maumedis).
·Skirtas naudoti lauko salygomis, bet galima 
naudoti vidaus darbams.

Paruošimas

Mediena turi būti nedažyta, švari ir sausa.
·Idealiai tinka šviežiai obliuotai ir neobliuotai, 
taip pat atnaujintai anksčiau dažytai 
medienai. Prieš dažant, paviršių padengti 
V33  
medienos impregnantu.
·Anksčiau dažytus paviršius prieš dažymą 
reikia nušveisti iki švarios medienos, nuvalyti 
medžio dulkes. Prieš dažant visą paviršių, 
dažo atspalvį rekomenduojama pasitikrinti 
mažesniame plote.
·Lapuočių bei egzotines medienas (pvz.: 
maumedis) pirmo sluoksnio padengimui 
rekomenduojama skiesti 10% vandeniu, 
antram ir kitiems sluoksniams naudojamas 
neskiestas.

TRAITEMENT MULTI-USAGES

·Impregnantą rekomenduojama dengti  
kuomet aplinkos bei dažomo paviršiaus 
temperatūra yra 12-25°C, esant sausoms 
atmosferos sąlygoms. Nerekomenduojama 
dažyti saulėkaitoje.
·Prieš naudojimą gerai išmaišyti.
·Paviršius dengiamas 2 sluoksniais teptuku, 
voleliu ar orinio purškimo būdu (skiedžiama 
10% su vandeniu).
·Labai porėtą, pietų ar pietvakarių pusėje 
esančią, pastoviai drėgmės veikiamą 
medieną rekomenduojama
dengti 3 kartais.

V33 patarimai

·Bespalvis impregnantas gali būti naudojamas 
tik atnaujinant anksčiau spalvuotu impregnantu 
dengtą paviršių arba vidaus darbams.
·Visos gamyklinės spalvos tarpusavyje gali būti 
maišomos įvairiomis proporcijomis.
·Dažymo metu impregnantą
rekomenduojama perpilti į atskirą
indą, kad neužteršti visos talpos.
·Likę dažai po panaudojimo sandėliuojami 
sandariai uždarytoje orginalioje taroje.
·Horizontalią medieną, rekomenduojama dengti 
3 kartus, kadangi jos ilgaamžiškumas ir 
tarnavimas yra ir taip trumpesni.
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