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ТЕХНІЧНА КАРТА 
Бітумний засіб для захисту деревини, вбудованої в землю або поруч із нею. 

Характеристики: 
BIELZENZWART - це захисний засіб на основі бітуму, що не містить смоли, призначений для 
захисту деревини, яка піддається контакту з землею або вкладається в землю. 
Створює гідроізоляційний шар, який захищає деревину від проникнення вологи та від 
агресивних речовин, що містяться в землі. Завдяки високому сухому залишку - гарантує 
створення міцного захисного покриття, яке ефективно захищає деревину від цвілі, 
біологічної корозії та гниття. 
Призначений для деревини, яка не зазнає безпосереднього впливу УФ-променів. 
Безпечний для навколишнього середовища. 

Особливості: 
• легко застосовувати 

• швидке висихання 

• високоефективний  

• з високою адгезією до основи 

• без токсинів (не шкодить рослинам) 

• для нових і старих поверхонь  

 Застосування: 

• Садова архітектура, вбудована в землю (наприклад, палки, кілочки, стовпи, що складають 
конструкцію огорожі, перголи, елементи садової архітектури або дитячі майданчики) 

• Конструкції тераси 

• Фундаментні балки будівель 

• Інтер’єри квіткових горщиків 

Кольорова гамма: 
• Чорний 
Інформація про поточні кольори доступна у поточному прейскуранті, каталогах / листівках. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ  

Методи нанесення: пензлик / валик 

Підготовка продукту / поверхні. 
Використання: Покривна поверхня повинна 
бути чистою, знежиреною, міцною та сухою. 
Максимальна вологість деревини не може 
перевищувати 18%. Перед використанням 
продукт потрібно добре перемішати. Нанести на 
поверхню пензлем або валиком. 
Покрити нові дерев'яні елементи двома шарами 
продукту з інтервалом у 4 години. Поверхня 
оброблена продуктом, повинна бути попередньо 
очищена HOUTCLEANER, покривають одним або 
двома шарами, залежно від стану їх поверхні. 
Якщо мова йде про деревину, призначену 
частково вбудованою в землю, просочене 
покриття повинно виступати мінімум 10 см над 
поверхнею. Інша частина деревини повинна 
бути захищена відповідно до систем одним із 
продуктів лінії Koopmans, відповідно до 
інструкцій, наведених у техкарті. 

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ 

Склад/Запах:  
рафінований бітум без додавання смоли  

Питома вага при 20 ºC: прибл. 0,95 кг/л 

Час висихання: при температурі 20 ° C і 
відносному рівні вологості 65%.  
на відлип прибл. через 15 хв. 
Час висихання / нанесення наступного покриття 
залежить від виду та типу деревини. Також від 
умов нанесення. 

Можливість нанесення наступного шару: 
Приблизно через 4 годин 
 
Товщина сухого шару: прибл. 50 мкм. 

Ступінь блиску: напівглянцевий. 
Ступінь блиску швидко зменшується під впливом 
УФ-променів та одночасно покриття 
випалюється. 

Сухий залишок: прибл. 51% відносно об'єму 

Розхід: 8-9 м² /1 л, сильно залежить від виду та 
типу деревини та способу застосування 

 

ДАНІ ВИРОБНИЦТВА 

Рекомендації: 
Продукт готовий до використання. 
Не додавати сторонні інгредієнти. 
Не застосовувати нижче 10 °C і вище 25 °C та 
відносній вологості повітря вище 85%. 

Не фарбуйте у вологих умовах (дощ, туман, сніг), 
також у спекотну погоду та сильний вітер. Від умов 
фарбування залежить час висихання продуктового 
шару та властивості отриманого покриття. 
Під час нанесення уникайте потрапляння прямих 
сонячних променів на захищену деревину. 

Інструменти можна очищати за допомогою 
розріджувача Nelf Professioneel Verdunner 3210 або 
бензином. 

Запобіжні заходи:  
Захист шкіри - надягайте захисні рукавички. 
Захист обличчя - при необхідності використовуйте 
захисні окуляри та захисну маску чи респіратор. 
Увага ! Не залишайте тканину чи  папір, 
забруднені цим продуктом без нагляду, оскільки 
при висиханні існує небезпека самозаймання.  
Відпрацьоване ганчір'я, папір і т.п. помістіть у 
ємність з водою. 

Термін придатності: 
Зберігати продукт в оригінальній закритій упаковці, в 
сухому приміщенні при температурі вище 5 °С. 
Термін придатності зазначено на упаковці (місяць / 
рік). 
 

Упаковка: 

Банки по 2,5 л / 5 л  

 

 


	ТЕХНІЧНА КАРТА
	BIELZENZWART
	Банки по 2,5 л / 5 л


