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MARCONOL CERATO 
ВОДОВІДШТОВХУВАЛЬНЕ НАПІВГЛЯНЦЕВЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ДЕРЕВА, СТІЙКЕ ДО 

СТИРАННЯ, ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ 
Серія 863 

 

ОПИС 
 
MARCONOL CERATO - матеріал, призначений для 
просочування і захисту деревини. Має підвищену 
проникаючу здатність і захищає від атмосферних 
опадів і смогу навіть в суворих умовах, не погіршує 
захисних властивостей, незважаючи на структурні 
зміни деревини. 
Особливий склад MARCONOL CERATO створює на 
поверхні заповнюючє і водовідштовхуюче покриття, 
при цьому утворюється мікропориста плівка, яка 
пропускає водяну пару; оброблена деревина зберігає 
незмінною натуральну гігрометричну рівновагу, 
забезпечуючи легкість догляду за нею і запобігаючи 
такого небажаного явища, як відшаровування 
традиційних синтетичних фарб. MARCONOL CERATO 
містить спеціальні добавки, які поглинають 
ультрафіолетові промені, пофарбований прозорими 
пігментами, які не приховують натуральну структуру 
деревини. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: модифіковані алкідні смоли. 
- Пігменти: оксиди заліза прозорі, стійкі до впливу 
ультрафіолетових променів. 
- Розчинник: суміш аліфатичних вуглеводнів. 
- Об'ємна маса (щільність) UNI EN ISO 2811-1: 0,90-
0,94 кг/л (в залежності від кольору) 
- В'язкість UNI 8902: 208 ± 24 cps при 25 °C. 
- Ступінь блиску UNI EN ISO 2813: 30±10 кут огляду 60° 
- Висихання (при 25 °С і 65% відн. вологості): ризик 
прилипання пилу протягом 2 годин; поверхневе - 
через 8 годин; повторне нанесення – через 24 
години. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Наноситься на дерев'яні поверхні для внутрішніх і 
зовнішніх робіт: 
Нові, старі або раніше пофарбовані поверхні з дерева, 
а саме: обшивка вагонкою, горищні приміщення, 
дверні та віконні рами, балюстради, дощані паркани, 
віконниці, сходи і різні вироби з дерева. 

УВАГА: при обробці деревини, багатою танінами 
(наприклад, каштан) можуть утворюватися темні 
плями. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Нові дерев'яні поверхні або відреставровані: 
- Злегка відшліфувати поверхню для видалення 
задирок. 
- При виявленні на поверхні смоли видалити її 
відповідним розчинником. 
- Зашпаклювати дефекти за допомогою синтетичної 
шпаклівки. Відшліфувати нерівності і видалити пил. 
- Переконатися в тому, що дерево не дуже вологе. 
- На деревину з надмірним вологопоглинанням, м'яку 
або суху, нанести один шар колорованого MARCONOL 
IMPREGNANTE серія 843 
- Відшліфувати поверхню і приступити до нанесення 
2-х шарів MARCONOL CERATO. 
Дерев'яні поверхні, раніше пофарбовані: 
- Відшліфувати поверхню для видалення задирок. 
- Видалити шари старої фарби, що відшарувалася і 
обробити наждачним папером для отримання 
шорсткої поверхні. 
- При виявленні на поверхні смоли видалити її 
відповідним розчинником. 
- Зашпаклювати дефекти за допомогою синтетичної 
шпаклівки. Відшліфувати нерівності і видалити пил. 
- На деревину з сильними ушкодженнями або з 
надмірним вологопоглинанням нанести один шар 
колорованого MARCONOL IMPREGNANTE серія 843. 
- Відшліфувати поверхню і приступити до нанесення 
2-х шарів MARCONOL CERATO. 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення: 
Температура навколишнього середовища: мін. +8°C/ 
макс. +35°C. 
Відносна вологість повітря: <75%. 
Температура поверхні: мін. +5°C/ макс. +35°C. 
Вологість поверхні: <10% 
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- Уникати нанесення при наявності поверхневого 
конденсату і під прямими променями сонця. 
- Інструменти: щітка, валик, розпилювач. 
- Акуратно перемішати матеріал перед 
використанням. 
- Матеріал готовий до застосування. У разі якщо 
поверхня має недостатню поглинаючу здатністю, 
розбавити на 3% за допомогою розчинника 
Acquaragia 5200010 для поліпшення проникаючої 
здатності. 
- Нанесення фарборозпилювачем здійснюється після 
розбавлення до 10% за допомогою розчинника 
Acquaragia 5200010. 
- Кількість шарів: матеріал наноситься в 2 шари. При 
особливо суворих кліматичних умовах або при погано 
поглинаючих поверхнях рекомендується нанесення 
матеріалу в 3 шари. 
- Для використання зовні рекомендується 
застосовувати колорований MARCONOL CERATO, 
оскільки використовуються пігменти (оксиди заліза), 
які збільшують захист від ультрафіолетових променів. 
- Чистка інструментів повинна бути здійснена відразу 
ж після використання за допомогою розчинника 
Acquaragia 5200010. 
- Витрата матеріалу: 6-8 м2/л для деревини з 
середнім вологопоглинанням. Для більш точного 
визначення витрати матеріалу рекомендується 
провести попередню пробу на окремо виділеній для 
цього ділянці поверхні. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Матеріал доступний у прозорій базі, колорується по 
карті кольорів, представлених у каталозі  по системі 
Tintometrico Marcromie(макс. до 3%). 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 3 роки. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Вироблений згідно Директиви Євросоюзу 2004/42/E. 
Категорія А/е: фарби просочення для дерева для 
внутрішньої і зовнішньої обробки (на розчинниках): 
400 г / л  (2010) 
MARCONOL CERATO містить макс .: 400 г/л ЛОС. 

 Пожежонебезпечний. В разі пожежі використовувати 
пінний, порошковий або вуглекислотний 
вогнегасники - не використовувати воду. Зберігати 
подалі від дітей. Не викидати відходи матеріалу в 
каналізацію. 
В разі потрапляння всередину організму негайно 
проконсультуватися у лікаря і показати йому упаковку 
 або етикетку. Містить: бутиловий спирт, солі 
кобальту жирних кислот - може провокувати 
алергічну реакцію. Транспортування, використання і 
зберігання матеріалу повинні здійснюватися згідно 
чинним нормам гігієни і безпеки;  після використання 
заборонено викидати упаковки в навколишнє 
середовище, залишки матеріалу повинні бути 
повністю висушені і утилізовані з будівельними 
відходами. Для додаткової  інформації необхідно 
ознайомитися з Листом Безпеки. 
 
SAN MARCO GROUP гарантує, що представлена інформація 
заснована на кращих досягненнях нашого досвіду і науково-
технічних знаннях; однак неможливо взяти на себе будь-яку 
відповідальність за отримані результати, у зв’язку з тим, що 
застосування матеріалу відбувається без нашого 
безпосереднього контролю. Рекомендуємо завжди перевіряти 
придатність матеріалу в кожному окремому випадку. Даний 
технічний опис анулює і автоматично замінює  собою всі 
попередні. 

 
 


