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СЪСТАВ                      Продукт съставен от  маслени алкидни смоли във фаза на разтвор, прозрачни железни 
оксиди, устойчиви на светлина, фунгицид и UV-поглъщащи вещества. 

 
СВОЙСТВА                       ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ    ОТЛИЧНА  

НАНАСЯНЕ С ЧЕТКА     ОТЛИЧНА  
УСТОЙЧОВОСТ НА UV АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ ОТЛИЧНА 
УСТОЙЧИВОСТ НА ПЛЕСЕНИ    ДОБРА 
СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО     800-900 g/l 
ВИСКОЗИТЕТ ISO-DIN NF6    10-20 s 
СЪХНЕНЕ     Повторно 12-16h; Изцяло 16h. 
СУХА МАСА В ТЕГЛО     45-49% 

 

СЪХРАНЕНИЕ            Годност на продукта - 2 години, при съхранение в оригиналните опаковки и при 
температура от +5°C до +30°C. 

 

ОЦВЕТЯВАНЕ             По цветови каталог.  Оцветяването се осъществява по системата Arreghini Colors 16. 
Препоръчва се оцветяването да се тества предварително, преди употреба, тъй като 
оригиналния цвят на дървото нюансира по различен начин финалното покритие. Между 
отделните партиди при оцветяване, също може да се получи разлика в нюансите, затова 
е необходимо обработката на дадена повърхност да се финализира с боя от една и съща 
партида. 

 

УПОТРЕБА                   Като първи слой, върху  повърхности от различни дървесини, в процес на  
боядисване,  върху изделия, като : врати, ламперия, греди и други строителни елементи 
от дърво За осигуряването на добра трайност е от съществено значение изделието от 
дърво да не съдържа смоли и масла, да е добре изсушено, със съдържание на влага 15-
18%, и шлифовано. Изделията също така трябва да бъдат изградени със заоблени фаски и 
подходящ наклон, за да се предотврати събирането на вода. 
По-голямата дебелина на положения слой, както и неблагоприятните климатични 
условия на средата, забавят съхненето и втвърдяването в дълбочина. Преди полагането 
на следващ слой, предходният трябва да е добре изсъхнал. Повторно нанасяне се 
извършва до 72 часа, за да се гарантира добро сцепление на следващите слоеве,  в 
противен случай трябва да се шлайфа между отделните слоеве. В случай, че продуктът е 
бил съхраняван при ниски температури, преди употреба се препоръчва 
„аклиматизирането” му при мин. +15°C. 
За почистване на средствата за нанасяне на продукта се използва Acetone per Lavaggio. 
Прахът от полирането и/или изчеткването, както и сухите остатъци от продукта не трябва 
да бъдат съхранявани, тъй като има риск от спонтанно запалване. 

 
СРЕДСТВА                   Четка 

 
 
РАЗРЕЖДАНЕ              Готов за употреба 

 
 
РАЗХОД                          10-12m2/l за слой 

 
ТЕМПЕРАТУРА 
ПРИ НАНАСЯНЕ 

+5°C +30°C 

 
СЪСТЕМИ НА 
НАНАСЯНЕ 

Нови изделия от различни дървесини 
1.   Полиране с шкурка със зърненост 150-180; 
2.   Нанася се слой Dolomiti в желания цвят; 
3.   След 12 -16h  се нанася втори слой от Dolomiti; 
4.   След  12-16h се полира или изчетква с шкурка 180-220 и се нанася трети слой от 

Dolomiti. 
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ПОДДРЪЖКА 
 
 

 
 
A.   Повърхността се почиства внимателно от замърсявания и прах и, се полира с шкурка 

180-220; 
B.   Нанасят се два слоя от Dolomiti на интервал от 16 часа между двата слоя. 

 
ОБЩО 
ОПИСАНИЕ 

Импрегниращо – алкидно и дълбоко проникващо покритие за дърво, устойчиво на 
плесени, пигментирано с прозрачни железни оксиди, с добавка от UV-филтри, със 
съдържание на сухо вещество от 47%, приложение : за защита на изделия, изложени на   
силен климатичен стрес, със среден разход от 85ml/m2 – ако се използва като импрегнант 
; или 255 ml/m2 – при употреба като импрегнант и финишно покритие. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ      За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията  за  
 подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите за начина на прилагане  . 

Данните посочени в спецификацията и техническата схема са определени при 
температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%. При други условия 
на работа, данните и сроковете между отделните операции търпят вариации. 
Техническите данни имат индикативен характер и при работа с продукта е 
препоръчително да се адаптират към конкретните условия на използване. 

 


