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DOLOMITI DECKING – МАСЛО ЗА ДЕКИНГ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Масло за декинг на водна основа , което  осигурява 
равномерно покритие и придава висока устойчивост на атмосферни агенти и на слънчеви лъчи. 
Неговото високо качество позволява да се постигне отлично ниво на завършеност, като 
същевременно гарантира висока защита на обработените предмети, изложени дори при много тежки 
климатични условия. 
Декингът Dolomiti W е формулиран със специални акрилни смоли във водна дисперсия, фунгициди и 
пигменти, които проникват дълбоко, подхранвайки и консолидирайки дървото; продуктът остава с 
отворени и пропускащи пори, без отделяне или лющене с течение на времето. Предлага се в 
полупрозрачни цветове, подчертава структурата на дървото, подобрявайки външния му вид. 
Характеристиките на еластичност, проникване, водонепропускливост и устойчивост на износване 
означават, че нанесеният филм остава непроменен спрямо напреженията поради вариациите в 
размера на опората при промяна на климатичните условия. 

 

СЪСТАВ         Продукт, съставен с висококачествени акрилни смоли във водна дисперсия, 

прозрачни железни оксиди, устойчиви на светлина и фунгициди 
. 

СОБСТВЕНОСТ НА 

ПРОДУКТА 

 
                                                                                         СТОЙНОСТ             

МЕТОД               УСТОЙЧОВОСТ НА АТМОСФЕРНИ АГЕНТИ       

ОТЛИЧНА 

ELASTICITÀ                                                                  ОТЛИЧНА 

 БЛЯСЪК                                                                             МАТОВ 

СУХО ВЕЩЕСТВО ТЕГЛО                                           24-28%                 
ВЪТРЕШНО PF25

  СЪХНЕНЕ                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 12Ч 

Готово 5 дни 

ВЪТРЕШНО 
PF2

СПЕЦИФИКАЦИИ СТОЙНОСТ           МЕТОД 

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО                                           1000-1100 g/l      

ВЪТРЕШНО PF3
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СЪХРАНЕНИЕ              Продуктът е стабилен в продължение на 2 годинИ, ако се съхранява в 

оригиналните контейнери при температура между + 5 ° C и + 30 ° C 

. 
 

ЦВЕТОВЕ                         027 Орех, 070 Безцветен, 078 Дъб, 080 Кестен. Препоръчително е да 

проверите цвета с предварителни тестове преди нанасяне, тъй като оригиналният цвят на всеки вид 
дърво произвежда различен краен нюанс. Оттенъкът между една и друга продукция може да е 
малко по-различен, следователно е необходимо да завършите работа със същата партида 

. 

 

УПОТРЕБА                       Подходящ е за декорация и защита от атмосферни агенти на нови 

предмети или тези, които се подлагат на поддръжка въз основа на дървени подпори от различни 
видове, като напр.огради, парапети от дървени балкони, дъски, магазини за цветя, беседки, греди и 
дограми. Идеален за боядисване на дървени подове отвън (декинг). В случай, че продуктът е 
съхраняван при ниски температури, препоръчително е да се темперира поне до +15 ° C преди 
нанасяне. 
По време на нанасяне и време на съхнене, е от съществено значение температурата да е над + 15 ° 
C и влажността на въздуха под 65%; важно е и да се проветрява, за да се улесни изпаряването на 
водата. 
Моля, обърнете внимание, че по-голяма дебелина на нанесения продукт от посочената или 
различни условия на околната среда може да доведе до удължаване на времето за сушене 

. 
 

ИНСТРУМЕНТИ                      Четка, мече. 
 
 

 

РАЗРЕЖДАНЕ                 Готово за употреба 

ПОКРИВНОСТ                               18-20 м2/l на слой, според попивността на подложката 

ТЕМПЕРАТУРА НА 

АПЛИКИРАНЕ  
 

БОЯДИСМАНЕ 

 

 

+15°C  +30°C 
 
 
 
Нов предмет от различни дървесни видове, включително тези с много 
очевидни и дълбоки пори като ироко, меранти махагон, морски шперплат 
1. Шлайфайте дървото с 220-250 шкурка. 
2. Нанесете слой Dolomiti W Decking. 
3. Ако първият слой се абсорбира добре, равномерно без ивици, тогава е 
възможно да се нанесе втори слой Delomiti W Decking, като се обърне 
особено внимание да не се надвишава количеството, за да не се удължи 
времето за сушене. 
 
Силно изложени дървени артефакти като огради, дъски, магазини за 
цветя, беседки, греди 
4. Шлайфайте дървото с 220-250 шкурка. 
5. Нанесете слой Dolomiti W Decking. 
6. След 12 часа проверете дали продуктът се абсорбира добре, след това 
продължете 
нанасяне на втори слой Delomiti Dolomiti W. 
 
Дървени подове отвън (настилки) 
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7. Шлайфайте дървото 
с шкурка 220-250. 
8. Нанесете слой 
Dolomiti W Decking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. След 12 часа нанесете втори слой Dolomiti W. 
Екзотични дървета, с мастни компоненти като смоли и масла 
може да имат по-дълги времена на сушене, които зависят от 
същносттаим, в този случай оценете абсорбцията на първия слой, преди 
да нанесете втория слой, като винаги спазвате посочените количества. 
 
Поддръжка 
1. Почистете старателно повърхността от мръсотия, прах и насипни 
материали, след това шлайфайте с 240-280 шкурка; 
2. След това нанесете 1 слой Delomiti Dolomiti W. 
 
 
Предметите, където има пукнатини поради растежа и свиването на 
дървото, трябва да бъдат запечатани с подходящи продукти (акрилни 
уплътнители), преди да бъдат боядисани 
.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ 

Импрегниращо покритие на основата на специални акрилни смоли във 
водна дисперсия за дърво, устойчиво на мухъл, пигментирано с 
прозрачни железни оксиди, добавки с фунгициди, с твърд остатък от 26%, 
използвано за защита на дървени артефакти, подложени на силен 
атмосферен стрес, със средна консумация от 50 ml / m2 на слой. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ               За да изпълнявате работата по правилен начин, е важно да следвате 

указанията за подготовка на повърхността, съдържаща се в книгата CAP Arreghini. Данните за 
спецификацията са определени при + 23 ° C с относителна влажност 65%. При различни условия 
данните и времената между една и друга операция се променят. Съдържащата се техническа 
информация е ориентировъчна. Поради огромното разнообразие от основи и условия на 
приложение, препоръчително е да се провери годността за употреба на продукта и неговата 
ефективност чрез тестове, проведени върху конкретната реализация 

. 


