
  
  

 

                                                   PREMIUM COAT                          

ТЕХНІЧНА КАРТА 

PREMIUM COAT - акриловий лак з шовковистим блиском. 

Опис: Прозорий проміжний і фінішний шар для промислового покриття деревини. 

Характеристики: 
PREMIUM COAT - напівпрозорий проміжний та фінішний шар, ідеально підходить для 
промислового покриття деревини в галузі садової архітектури наприклад (паркани, перголи, 
альтанки, мости тощо), садові меблі та дерев’яні фасадні елементи. Також підходить для 
внутрішнього використання. Продукт зберігає деревину в натуральному кольорі. 

Особливості: 
• швидке висихання 

• захищає деревину від забруднень при використанні в приміщенні 

• хороша тиксотропність 

• підвищена твердість 

• висока еластичність і довговічність покриття 

• регулює вологість деревини 

• стійкість до атмосферних впливів 

• залишає природний колір деревини 

Застосування: 

• садова архітектура (наприклад, паркани, перголи, альтанки, мости тощо) 

• меблі для саду 

• дерев'яні елементи фасаду 

• дерев’яні стіни та елементи всередині будівель                                       

Кольорова гамма:  

Прозорий. Інформація про поточні кольори доступна в поточному прайсі, каталогах. 



  
  

                     PREMIUM COAT 
 
 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ  

Методи нанесення: airless/ airmix/ пістолет 

пневматичний/ пензель 

Підготовка продукту / поверхні. 
Використання: покривна поверхня повинна 

бути чистою, знежиреною та сухою. Максимальна 
вологість деревини не може перевищувати 15%. 
Продукт призначений для застосування 
безповітряним розпиленням (airless), 
безповітряно-пневматичним напиленням (аirmix). 
Засіб можна також застосовувати за допомогою 
пневматичного пістолета та пензля. Перед 
використанням продукт потрібно добре 
перемішати. Продукт використовується на 
поверхнях, попередньо просочених IMPRA / 
IMPRACHRON / ECOOLIE SYSTEM з асортименту 
товарів Koopmans. Для покращення адгезії, 
рекомендовано злегка зматувати поверхню перед 
нанесенням шару PREMIUM COAT. 
Для забезпечення належної еластичності, 
рекомендується наносити один шар PREMIUM 
COAT. Що стосується пензля, то слід нанести не 
менше 2 шарів продукту. 
Перш ніж наносити другий шар продукту, 
рекомендується провести легке шліфування, для 
кращої адгезії. 
При фарбуванні всередині будівель, шар продукту 
можна наносити безпосередньо на дерево. 
Airless: тиск розпилення приблизно 120 бар / 
насадка 0,23 мм (0,009 дюйма) / кут розпилення 
20-40° / товщина мокрої плівки 50-70 мкм 
Airmix: тиск розпилення приблизно 90 бар / 
насадка 0,23-0,28 мм (0,009-0,011 дюйма) / кут 
розпилення 20-40° / товщина мокрої плівки 50-70 
мкм 
Рекомендується щорічно переглядати оброблені 
елементи (навесні) покритті продуктом та при 
необхідності поновити їх. Елементи, які 
потребують оновлення можна відновити до 
оптимального стану після шліфування та 
очищення шляхом нанесення одного шару 
продукту. Якщо ви сумніваєтесь у процесі, 
зверніться до технічного консультанта.  
Додаткова інформація доступна на сайті 
www.koopmans.pl. 

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ 

Склад/Запах: самопересічні акрилові смоли 

Товщина сухого шару: прибл. 60 мкм 

Питома вага при 20 ºC: приблизно 1,02 кг/л 

Час висихання: при 20° С і вологості RH 65% 

без пилу, приблизно через 1 годину, дотик сухий 
приблизно через 2-3 години. 
Час висихання / нанесення наступного покриття 
залежить від виду та типу деревини. Також від умов  
фарбування. 

Можливість нанесення наступного 
шару: приблизно через 2-3 години 

Ступінь блиску: блиск 

Сухий залишок: біля 30% відносно об'єму 

Розхід: 6-7 м²/ 1 л, сильно залежить від виду 

породи деревини, її вологості та способу 
застосування 

ДАНІ ВИРОБНИЦТВА 

Рекомендації: 
Розведення не рекомендується. 
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. 
Інструменти очищуються водою.  

Запобіжні заходи:  
Захист шкіри - використовуйте захисні рукавички. 
Захист обличчя - при необхідності використовуйте 
захисні окуляри. 
Використовуйте лише у добре провітрюваних 
приміщеннях. 

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

Упаковка: 120л / 20л / 5 л.  

Інформація про поточну ємність упаковки можна 
знайти в прайсі, каталогах.
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