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Опис продукту  

Застосування  Ефективний засіб на водній основі для декоративного оздоблення та 

довговічного захисту поверхонь з будь-яких порід деревини. 

Застосовується для обробки зовнішніх та внутрішніх поверхонь: 

дерев’яних фасадів, будинків, зрубів, дверей, віконних рам та інших 

конструкцій з дерева, фанери, ДСП, ДВП, QSB і OSB. Захищає деревину 

від дії ультрафіолетового випромінювання, атмосферної вологи, перепадів 

температури. Забезпечує надійний захист дерев’яної поверхні від 

утворення гнилі, синьої гнилі, грибків, плісняви. Також створює ефект 

дерев’яної поверхні на мінеральних основах (гіпсових і цементних 

основах, бетоні, камінні), на акрилових штукатурках і шпаклівках та на 

водно-дисперсійних лакофарбових покриттях, структурованих з імітацією  

дерев’яних волокон (особливо ефектно це виглядає на штукатурках düfa  

Gasbetonbeschichtung D10,  düfa Modellierputz та шпаклівці düfa Acryl-

Spachtel). Може наноситись на елементи декору зі стиропору та 

поліуретану. 

Не придатний для обробки вуликів, дитячих іграшок, підлог та 

використання в теплицях і парилках. 

Властивості - для зовнішніх та внутрішніх робіт 

- проти плісняви і грибків 

- атмосферостійкий 

- світлостійкий 

- з шовковистим глянцем 

- не утворює крапель та патьоків 
Колір Дуб, тік, горіх, палісандр, махагон, сосна, каштан, венге, кипарис, білий, 

безбарвний 

Ступінь глянцю Шовковисто-глянсовий 

Щільність Близько 1,00-1,07 кг/л 

Зв’язуюча речовина Акрилова дисперсія 

Склад Акрилова дисперсія, пігменти, функціональні домішки, вода. Гранично 

допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів 

категорії А/е, згідно директиви ЄС, становить 130 г/л (2010); даний 

продукт містить <130 г/л ЛОС. 
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Розчинник  Вода (максимум 10%) 

Нанесення 

Основа Повинна бути чистою, сухою та міцною, знежиреною, очищеною від 

смоли, плісняви і грибків, моху, старих покриттів. Вологість деревини для 

виробів із заданими розмірами повинна бути не вище 13%, для виробів з 

незаданими розмірами – не вище 18%;  вимірювання вологості ведеться на 

глибині не менше 5 мм від поверхні деревини.  Деревина, покрита олифою 

повинна бути повністю очищена механічно; в цьому випадку необхідне 

пробне фарбування. Смолисті і тропічні породи деревини промити якісним 

очищеним розчинником, витримати протягом 2 діб, спостерігаючи за 

появою засмолин. Якщо смола з’являється знову, повторити процедуру до 

припинення її появи. Поверхню зашліфувати вздовж волокон. Зовнішні 

дерев’яні елементи, які схильні до гниття та ушкодження грибком чи 

синявою, обробити 2 рази ґрунтовкою для дерева düfatex Holzwurm D614  

згідно інструкції. Конструкції назовні, що почорніли внаслідок тривалого 

обвітрювання, освітлити засобом düfa Ноlzentgrauer D612 згідно інструкції.  

Всі дерев’яні елементи заґрунтувати ґрунтовкою düfatex Base Aqua.  

При нанесенні на мінеральні основи та акрилові штукатурки і шпаклівки 

поверхню обробити ґрунтовкою düfa Grund D17. 

Нанесення Перед застосуванням ретельно перемішати. Засіб білого кольору потрібно 

вимішувати мішалкою або шпателем, розтираючи по дну упаковки.  

Наносити щіткою, валиком, губкою, рівномірно розтираючи вздовж 

волокон деревини. Для досягнення кращого результату рекомендується 

наносити в 2 шари з інтервалом в 12-14 годин. Для зручності нанесення 

можна додати до 10% води. Нанесення розпиленням можливе тільки в 

промислових умовах при використанні фарбувальних камер обладнаних 

приточно-витяжною вентиляцією та фільтрами для очистки повітря та при 

використанні засобів індивідуального захисту маляра (див. докладніше п. 

Заходи безпеки). При нанесенні повітряним розпиленням  düfatex Aqua 

Antiseptik розводять водою до робочої в’язкості під кожний конкретний 

розпилювач. При нанесенні безповітряним розпиленням розведення водою 

не потрібне. 

Слід враховувати, що додавання води завжди змінює параметри засобу і 

занижає експлуатаційні характеристики покриття. 

При нанесенні розпиленням з допомогою апаратів ТМ Wagner 

рекомендуємо модель W560 сопло 2,5 мм при режимі потужності 3 без 

розведення водою. Також можливе використання моделі W585. 

При використанні в приміщеннях бажано забезпечити попадання 

сонячного проміння на свіжонанесене покриття шляхом відкривання вікон 

та дверей, а також можна використати опромінення УФ-лампами для 

кварцування. При нанесенні назовні бажано проводити роботи в безхмарні, 

нетуманні дні.  Ці умови не є необхідними, але дозволяють підвищити 

міцність покриття. 

Слід враховувати, що на колір покриття завжди впливає колір первинної 

поверхні дерева. З кожним наступним шаром засобу колір стає 

інтенсивніше. 

Витрата Витрата на один шар – близько 75 мл/м
2
 в залежності від типу основи. 

Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об’єкті. 

Особливості При нанесенні продукції із партій з різними номерами потрібно 

перемішати їх між собою. Не використовувати для покриття підлоги! 

При використанні назовні використовувати тільки кольоровий засіб  
düfatex Aqua Antiseptik. Безбарвний може бути використаний тільки в 

комплексі з кольоровим, як один з шарів. Від ультрафіолету та сонячного 
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проміння захищають тільки кольорові düfatex Aqua Antiseptik. 

Чистка інструментів Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт. 

Час висихання Від пилу – 2 години, на дотик – 4 години, між шарами 12 годин. 

Експлуатацію покриття можна починати не раніше 7 днів після нанесення 

останнього шару. Повну міцність покриття набуває через 28 діб. Всі 

рекомендації ефективні при температурі основи та повітря +20°С та 

відносній вологості повітря 60%, в інших умовах терміни висихання та 

витримки можуть змінитись. 

Температура нанесення Не наносити при температурі нижче +8°С і відносній вологості повітря 

більше 80%. 

Колерування Безбарвний  düfatex Aqua Antiseptik  тонується в 45 кольорів палітри Farben 

Erleben за системами Color Mix та SELECT. Заколірований засіб не 

призначений для зберігання і повинен бути використаний відразу.  

Всі кольори можна змішувати між собою. Також використовувати 

безбарвний засіб для освітлення інших кольорів. 

Не додавати спирто-водні пігментні концентрати до засобу düfatex Aqua 

Antiseptik. 

Доповнення  

Фасовка 750 mL (мл); 2,5 L (л); 10 L (л) 

Зберігання 

 

В щільно закритій тарі в прохолодному місці при температурі від +5°С до 

+30°С, уникати потрапляння прямого сонячного проміння на тару. 

Гарантійний термін зберігання в герметичній заводській упаковці – до дати 

вказаній на банці (2 роки). При довготривалому зберіганні допускається 

утворення осаду. 

Заходи безпеки Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати контакту зі шкірою. Не 

допускати попадання в очі. При роботі використовувати рукавички, також 

під час робіт не можна приймати їжу, курити чи пити. При проведені робіт 

і протягом доби після їх закінчення провітрити приміщення. При нанесенні 

розпиленням не вдихати пари, обов’язково використовувати респіратор з 

вугільними фільтрами та спеціалізоване фарбувальне обладнання. З метою 

охорони навколишнього середовища не зливати  в каналізацію, водоймища 

та на поверхню ґрунту. 

Утилізація Пусті банки з висохлими залишками  düfatex Aqua Antiseptik ретельно 

закривають кришками і виносять в місце збору побутових відходів. 
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Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність 

матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для 

передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної 

інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (0562) 377-95-05 
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