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MARCONOL IMPREGNANTE 
ЗАХИСНЕ КОЛЬОРОВЕ ПРОСОЧЕННЯ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ЗОВНІШНІХ КОНСТРУКЦІЙ 

Серія 843 
 

ОПИС 
 
MARCONOL IMPREGNANTE - це засіб для 
поверхневого просочення дерева. Має підвищену 
проникаючу здатність і захищає від атмосферних 
опадів і кіптяви, навіть в суворих умовах залишається 
постійним, незважаючи на природні структурні зміни 
деревини. MARCONOL IMPREGNANTE пропонується 
прозорих відтінків, отриманих за допомогою 
мікронізованих мінеральних пігментів, які захищають 
дерево від УФ променів, залишаючи природні 
прожилки і оживляючи його забарвлення. Для 
додаткового захисту, в разі особливо суворих умов 
навколишнього середовища, рекомендується 
нанести зверху шар воску MARCONOL CERATO. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: алкідна смола, сире лляне 
масло. 
- Пігменти: прозорі оксиди заліза, стійкі до УФ 
променів 
- Розчинник: суміш аліфатичних вуглеводнів 
- Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1: 0,84±0,03 кг/л (в 
залежно від відтінку) 
- Висихання (при 25 °C і 65% відн. волог.): від пилу- за 
2 години; на дотик - 8 годин; для повторного 
нанесення - 24 години. 
ПОВТОРНЕ НАНЕСЕННЯ: Восковий засіб MARCONOL 
CERATO с. 863, алкідна фарба MARCONOL SUPERMARE 
с. 848, і всі алкідні емалі SAN MARCO. 
Не рекомендуються нітрофарби. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Наносити на нову або забарвлену деревину 
всередині і зовні, напр., на обшивку з вагонки, дахові 
конструкції, дверні та віконні рами, балкони, 
штахетник, жалюзі тощо. 
 УВАГА! При обробці деревини, багатою таніном 
(напр., каштану), можуть з'явитися 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. 
- Приступити до нанесення MARCONOL IMPREGNANTE 
вибраного відтінку, шліфуючи поверхню в проміжку 
між шарами для видалення задирок. 
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. 
- Приступити до нанесення MARCONOL 
IMPREGNANTE. 
 

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% 
- Уникати нанесення при наявності поверхневого 
конденсату і під прямими променями сонця. 
- Інструменти: щітка, валик і посуд для занурення. 
- Акуратно перемішати матеріал перед 
використанням. 
- Матеріал готовий до застосування. Якщо основа 
погано вбирає матеріал, розвести його розчинником 
Acquaragia 5200010 для полегшення проникнення 
(макс. 10%).  
- К-сть шарів: матеріал наносять в 2 шари. 
В дуже суворих умовах навколишнього середовища 
або при сильному поглинанні основи рекомендується 
нанести 3 шари. 
- Для зовнішніх робіт рекомендується застосовувати 
колорований препарат MARCONOL IMPREGNANTE, так 
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як пігменти (оксиди заліза) захищають від УФ 
променів). 
- Чистка інструментів повинна бути здійснена відразу 
ж після використання за допомогою розчинника 
Acquaragia 5200010. 
- Витрата матеріалу: 9-12 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 пропонується безбарвним і у відтінках по 
каталогу, він сумісний з кольоровими пастами 
тінтометричної системи MARCROMIE (не більше 5%). 
 

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. 
Кат. A/f: просочення для дерева, що не утворюють 
плівки (на базі розчинника): 700 г/л (2010) 
MARCONOL IMPREGNANTE макс. зміст: 700 г/л ЛОС 
Шкідливий, легкозаймистий. 
Транспортування, застосування та зберігання 
матеріалу виконуються згідно діючим гігієнічним 
нормам і техніці безпеки; по закінченні роботи не 
розкидати тару безконтрольно, а дати залишкам 
повністю висохнути і здати в спеціальні відходи. 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. 

 
 


