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Вуд Протект 
Високоефективний декоративний засіб для деревини 

 
 

 

Опис продукту  

Застосування  Застосовується майже на всіх листяних та хвойних породах деревини, 

також придатний для тропічних порід деревини. Для будь-яких дерев'яних 

конструкцій, таких як дерев'яні обшивки, фасади, альтанки, зруби, гаражі, 

паркани; деревопохідні матеріали: ДВП, ДСП, фанера, QSB і OSB, також 

для ремонту вже оброблених поверхонь. Не підходить для покриття 

паркету та підлоги. 

Властивості Нова іноваційна технологія дозволяє об’єднати високу  атмосферостійкість 

акрилового покриття з високою водостійкістю та зносостійкістю 

поліуритану. Вміст воску у складі продукту створює покриття з 

благородним шовково-глянсовим блиском та додає додаткової 

гідрофобності і брудовідштовхування. Застосовується при виконанні 

внутрішніх та зовнішніх оздоблювальних робіт. Спеціально підібрана 

формула полімерів та загущувачів не дає матеріалу стікати з вертикальних 

поверхонь, що робить його зручним у нанесенні.  

Колір Безкольоровий, білий, дуб, сосна, горіх, тик, палісандр, махагон. 

Ступінь глянцю Шовковисто-глянсовий 

Щільність 1,02 ± 0,03 кг/л, в залежності від кольору 

Склад Спеціальна акрилова дисперсія (BASF), ультратонкі пігменти, 

функціональні домішки (поліуретанові смоли, воски та інші), вода. 

Розчинник Вода (максимум 10%!) 

Нанесення  

Основа Повинна бути чистою, сухою (вологість деревини не більше 13%), 

знежиреною та міцною. Вивітрені поверхні зашкурити до здорової 

деревини; покриття з дефектами і відшаруваннями повністю видалити; 

старі, але ще міцні основи, шліфувати до здорової деревини у напрямку 

волокон. Тропічні та смолисті сорти дерева очистити з якісним 

розчинником до припинення виходу смоли на поверхню. Поверхні, 

уражені шкідниками деревини, обробити безколірним засобом düfatex 

Holzwurm D614 згідно з інструкцією. Зовні приміщень всі поверхні, у тому 

числі і нові, обробити ґрунтовкою для деревини düfatex Base Aqua; 

поверхні всередині приміщень ґрунтувати не обов'язково 
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Нанесення Перед використанням ретельно перемішати. Наносити пензлем для 

акрилових лаків, губкою або розпилювачем. На поверхні, розташовані 

зовні приміщень, засіб Wood Protect  наноситься в 2-3 шари, всередині 

приміщень достатньо 1-2 шарів. Кінцевий колір поверхні залежить від 

товщини плівки нанесеного засобу, а також від власного кольору деревини; 

тому необхідне пробне фарбування. При обробці великої площі 

рекомендується використовувати засіб з одним номером партії і дати 

виготовлення. Наносити пензлем рівномірними рухами з втиранням в 

основу. Уникати перерв при нанесенні на одну площину. При нанесенні 

методом розпилення, а також для полегшення нанесення засіб можна 

розбавити водою до 10%. При розпиленні слід витримувати відстань до 

поверхні приблизно 20 см. 

При нанесенні з допомогою апаратів ТМ Wagner рекомендуємо модель 

W560 сопло 2,5 мм при режимі потужності 7. Засіб при цьому розвести 

водою на 10%. Також можливе використання моделі  W585. 

Витрата 100 мл/м² в залежності від структури і кольору основи. Точна витрата 

визначається пробним фарбуванням на об’єкті. 

Особливості Всі відтінки можна змішувати між собою.  Не підходить для покриття 

паркету та підлоги. Не допускати контакту рідкого засобу Wood Protect з 

предметами, що містять пластифікатори (наприклад з деякими 

герметиками). В кожному випадку перевіряти на сумісність. 

Чистка інструментів Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт. 

Час висихання Від пилу - 1 година, до нанесення наступного шару - 6-8 годин при +20°С і 

максимальній вологості повітря 60%. При нижчих температурах і високій 

вологості повітря цей час збільшується.  

Температура нанесення Роботи виконувати при температурі основи і навколишнього повітря вище 

+8°С і відносній вологості повітря не більше 80%. Не наносити засіб на 

поверхні під дією прямих сонячних променів, при протягах. 

Доповнення 

Фасовка 0,75 л; 2,5 л; 5 л; 10 л 

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

+30°С. Слід запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. 

Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 

24 місяці. При довготривалому зберіганні можливе загустіння та  

розшарування продукту. 

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

При роботі використовувати рукавички. При попаданні в очі відразу 

промити їх чистою водою. Не виливати в каналізацію, водойми або на 

ґрунт. 

Утилізація Залишки висохлого засобу утилізуються як звичайне будівельне сміття. 

Пусті упаковки з висохлими залишками засобу ретельно закривають 

кришками і виносять в місце збору побутових відходів. 

11.01.2017 Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина 

 

СП з ІІ ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”   

Україна, м. Дніпро  

вул. Курсантська, 7Б  

тел. 056) 377-95-05 

 

www.dufa.com.ua  

postMGF@ganza.com.ua 

 

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 056) 377-95-05. 
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