
Фарба 2230 гібридна півпрозора для дерева

Зовнішній  високоякісний  гібридний  лакобейц,  півпрозорий,  на  основі  акрилових  і 
алкідних сполук. Гібридна сполука  гарантує високу проникність, витривалості олійної фарби та 
добре  нанесення  акрилової  фарби.  Використання  технології   УФ  фільтрів  забезпечує 
водонепроникність  дерева. Ззовні  захищає  від  бруду,  атмосферних  чинників  та  утворення 
плісняви, робить гарнішим нове або пофарбоване дерево. 

Призначення
Для дерева, парканів, садово - паркових меблів, дверей, 
сходів, альтанок та інших деревних елементів.

Технічні характеристики
Ступінь блиску – сатин
Розхід – близько 12 м/л
Розчинник – вода
Час висихання – на дотик 6 год
Наступне нанесення –  8 год на вертикальних поверхнях, 
12-24 на горизонтальних поверхнях
Повне висихання – 24-48 год
Доступна тара – 1л, 3,47л (галон)
Колористика – близько 32 кольорів з карти кольорів Timbercare
Підготовка поверхні
Поверхня повинна бути чиста, без пилу, бруду, масла, сажі, воску, плісняви, крейди, не злущена 
і  т.д.  Грибки  та  плісняву  усунути  за  допомогою відповідних  засобів.  Протерти  поверхню за 
допомогою  шліфувального  паперу  та  видалити  пил.  Тріщини  та  пошкоджені  ділянки 
заґрунтувати. Сире дерево обробити розчинником.

Нанесення
Продукт  готовий  до  нанесення,  не  розбавляти.  Після  випадіння  дощу  або  вологого 

чищення  зачекати 48 годин перед нанесенням фарби. Деревина повинна мати 12-16% вологості. 
Продукт  добре  вимішати  перед  і  під  час  нанесення.  Використовувати  виключно  чистий 
інструмент. Фарбу наносити вздовж волокон дерева.  При нанесенні фарби валиком, спочатку 
нанести  пензлем.  Щоб  уникнути  потрапляння  фарби  на  одяг,  доцільно  фарбувати  невеликі 
фрагменти.

Для  отримання  оптимального  насичення  поверхні  фарбою,  нанести  два  шари  з 
відповідним часом висихання  кожного. Якщо другий шар не нанесено впродовж 3-5-ти днів, 
потрібно делікатно перетерти перший шар шліфувальним папером  (150-180).

Перед використанням дочекатись повного висихання поверхні. Час висихання може дещо 
продовжитись у випадку опадів, високої вологості та низьких температур. 
Для  нормального  використання  поверхні  зачекати  8  годин,  5-7  днів  для  повного  висихання 
меблів, 14 днів перед миттям поверхні.
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