
ТЕХНІЧНА КАРТА 
IMPRA – лазур для зовнішнього використання на основі алкідної смоли з вмістом 
лляного масла. 
 

Характеристики: 
Зовнішня лазур на основі алкідної смоли з лляною олією. Ідеально підходить для захисту 
елементів садової архітектури, садових та дерев’яних меблів елементів фасаду. Прекрасно 
просочує деревину зовні, робить її стійкою до погодних умов і води. Модифіковані  алкідні 
смоли захищають деревину. Поверхня деревини має природній вигляд. Продукт також 
призначений для фарбування дерева в системі (*) з  антисептиком. 

Особливості: 
• Захист деревини до 6 років 

• Модифіковані алкідні смоли 

• Не відшаровується 

• Просте застосування 

• Висока адгезія до деревини 

• Висока еластичність і довговічність покриття 

• Регулює вологість деревини 

• Стійкий до погодних умов 

• Підкреслює природну красу дерева 

• Забезпечує високий захист від біодеградації в системі з технічним антисептиком 

Застосування: 

• Садова архітектура (наприклад, будинки, огорожі, перголи, альтанки, мости тощо) 

• Меблі для саду 

• Дерев’яні елементи фасаду тощо. 

• Дошка тераси модрини 

Кольорова гамма: 

- безбарвний з УФ-фільтром 

- 11 прозорих кольорів; чорний, темно- сірий, світло-сірий, білий, коричневий, темно-
зелений, світло-зелений.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ  

Методи нанесення: 
пензлик / валик / занурення 

Підготовка продукту / поверхні. 
Використання: Покривна поверхня повинна 

бути чистою, знежиреною, здоровою та сухою. 
Максимальна вологість деревини не може 
перевищувати 18%. Поверхня повинна бути 
шліфованою (старий шар потрібно видалити) а 
потім очищена HOUTCLEANER, який видалить 
водорості, мох та інший бруд. На шліфовану 
деревину можна наносити 1 або 2 шари IMPRA.  
Деревина, яка використовується зовні або 
всередині, піддається впливу біокорозії (грибки, 
гниль деревини, шкідники, що харчуються 
деревиною) слід обробити та захистити 
антисептиком Koopmans IMPREGNAT TECHNICZNY 
KUPRAFUNG-NO Basic. 
Продукт добре перемішайте і перевірте колір 
перед використанням. Рекомендується 
випробувати колір на невеликій площі - 
остаточний колір залежить, від типу деревини її 
стану та кількості нанесених шарів.  
Також підходить для просочування деревини, під 
тиском. Поверхню деревини для просочення під 
тиском слід відшліфувати. Оброблену деревину 
слід покрити двома шарами продукту. Деревину 
оброблену і захищену IMPREGNAT TECHNICZNY 
потрібно покрити 2-3 шарами продуту, залежно 
всмоктування основи та очікуваного кінцевого 
ефекту. Перед нанесенням наступних шарів, 
рекомендується зробити проміжне шліфування, 
щоб забезпечити кращу адгезію. Оброблені 
елементи між нанесенням наступних шарів 
залиште на 24 години для висихання.  
Продукт слід наносити пензлем або валиком. 
Продукт також чудово підходить для нанесення 
методом зануренням. 
Рекомендується переглядати оброблені елементи 
раз на рік (на весну) та поновити за необхідності. 
У разі поновлення поверхонь, попередньо 
покритих продуктом, потрібно очистити від бруду, 
за потреби перешліфувати. Для поновлення 
достатньо одного шару. 

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ 

Склад/Запах:  
Модифіковані алкідні смоли, лляне масло 

Питома вага при 20 ºC:  
приблизно 0.86 - 0,92 кг/л 

Час висихання: при температурі 20 ° C і 

відносному рівні 65%. Без пилу через 4 години 

Час висихання між двома шарами – 24 год 

Час висихання / нанесення наступного покриття 
залежить від виду та типу деревини. Також від умов  
фарбування. 

Можливість нанесення наступного 
шару: Приблизно через 24 годин 

 

Товщина сухого шару: прибл. 25 мк. 

Ступінь блиску: напівглянцевий 

Сухий залишок: біля 22% відносно об'єму 

Розхід: 7-15 м² /1 л, сильно залежить від виду 

та типу деревини та способу застосування 

ДАНІ ВИРОБНИЦТВА 
Рекомендації: 
Розведення не рекомендується. 
Не додавати сторонні інгредієнти. 
Не застосовувати нижче 5 °C і вище 25 °C та 
відносній вологості повітря вище 85%. 
Якщо розведення все-таки необхідно додайте 
максимум 2% розріджувач Nelfasol 3210 або додайте 
білого спирту (без аромату). 
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. 

 
Інструменти можна очищати за допомогою 
розріджувача Nelfasol 3210  або білого спирту (без 
аромату). 

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: 2,5 л / 10 л / 20л
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