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MARCONOL PLASTIC-OIL 
ЗАХИСНА ОЛІЯ ДЛЯ ДЕРЕВА ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ 

Серія 532 
 

ОПИС 
 
MARCONOL PLASTIC OIL – прозора олія жовтуватого 
кольору, ідеально підходить для захисту і 
відновлення будь-якої конструкції з дерева зовні або 
всередині приміщень. Підкреслює відтінок деревини, 
не приховує натуральну структуру дерева. Може 
використовуватися замість лляної олії без домішок, 
від якої відрізняється швидкістю висихання і 
твердістю поверхні. Регулярне запобігає утворенню 
тріщин і зберігає цілісність поверхні деревини. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: олія рослинного походження з 
алкідними смолами. 
- Консистенція: прозора масляниста рідина 
жовтуватого кольору. 
- Об'ємна маса (щільність) UNI EN ISO 2811-1: 0,89 ± 
0,05 кг/л 
- Температура займання: 21-55 °C 
- Висихання (при 25 °С і 65% відн. вологості): 
поверхневе - через 2 години; повне висихання – 
через 12 годин. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал можна наносити на попередньо оброблені 
розчинником або промиті водою зовнішні і внутрішні 
дерев'яні поверхні, які потьмяніли з часом. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
- Очистіть поверхню миючим засобом і промийте її 
достатньою кількістю води. 
- Поверхня повинна бути сухою і не мати слідів пилу 
та жиру. 
- Злегка затріть поверхню наждачним папером, після 
чого приступайте до нанесення засобу MARCONOL 
PLASTIC OIL. 
 

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, тканина. 
- Кількість шарів: 1 
- Матеріал готовий до застосування. Також можливе 
розведення до 10% з Acquaragia (код 5200010). 
- Перед використанням ще раз ретельно перемішайте 
матеріал. 
- Нанесення: 
Для запобігання накопичення матеріалу наносьте 
його щіткою, після чого тканинною ганчіркою 
розподіліть його по всій поверхні. 
- Відразу після використання інструменти необхідно 
очистити за допомогою Acquaragia (код 5200010). 
- Приблизна витрата матеріалу:15-17 кв. м/л на один 
шар для дерев'яних поверхонь з середньою 
поглинаючою здатністю. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
----------------------- 
 

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 
 
При виробництві матеріалу вимоги Директиви 
Євросоюзу 2004/42/EC не застосовуються. 
- Легкозаймистий. 
- Зберігати в недоступному для дітей місці. 
- Не вдихати пари. 
- Використовувати відповідний захисний одяг і 
рукавички. 
- При попаданні всередину негайно звернутися до 
лікаря і показати цю упаковку або етикетку. 
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- Не зливати в каналізацію. 
- Використовувати тільки в добре провітрюваних 
місцях. 
Матеріал містить 2-бутанон оксим, який може 
викликати алергічні реакції. 
Матеріал виготовлений згідно з Директивами 
Євросоюзу 67/548/СЕЕ і 1999/45/СЕ. Матеріал 
повинен транспортуватися, використовуватися та 
зберігатися відповідно до діючих норм гігієни і 
безпеки. Залишки матеріалу залишити до повного 
висихання і утилізувати разом зі спеціальними 
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. 

 
 


