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DEKKENDE 
ЗАХИСНЕ ПРОСОЧЕННЯ ДЛЯ ДЕРЕВА, ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ 

Серія Т10 
 

ОПИС 
 
Є одночасно захисним засобом і просоченням, яке 
можна заколорувати. Матеріал на основі лляної олії і 
алкідних смол, має тиксотропну консистенцію, 
захищає деревину від утворення грибка і цвілі. 
DEKKENDE виконує функцію ґрунтівки і просочення, 
які мають високу криючу здатність в залежності від 
кількості шарів. Матеріал глибоко проникає в 
деревину, має високе значення сухого залишку, 
утворює міцну плівку. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Блиск: Сатиновий. 
- Сухий залишок: 65% обсягу. 
- Питома вага: 1,05-1,20 кг/л в залежності від кольору. 
- Висихання: 2-4 дні в залежності від температури, 
вологості і кількості нанесених шарів. Повторне 
нанесення можливо після затвердіння. 
- Колір: кольорова палітра. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Необроблена деревина, зовнішні поверхні, 
попередньо оброблені за допомогою просочень на 
масляній основі, прозорих і колорованих просочень. 
Не рекомендується нанесення на попередньо 
оброблені поверхні за допомогою просочень на 
водній основі. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Зашкуріть поверхню для досягнення найкращої 
адгезії матеріалу. До нанесення матеріалу DEKKENDE 
слід переконатися у тому, щоб поверхня чиста і добре 
висушена. 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Інструменти: щітка, валик, фарборозпилювач. 
- Розведення: готовий до використання або 
розбавити макс. на 10% за допомогою розчинника 
Acquaragia. 
- Інструменти очищають розчинником Acquaragia. 

- Кількість шарів: рекомендується наносити 2 шари на 
необроблену деревину; 1-2 шари на попередньо 
оброблену деревину. 
- Витрата: 6-10 м2/л залежно від поглинаючої 
здатності основи. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Колорування здійснюється по системі Tintometrico 
Marcromie. 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 2 роки. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Вироблений згідно Директиви Євросоюзу 2004/42/E. 
Категорія E: лаки і просочення для деревини для 
внутрішніх/зовнішніх робіт (на основі розчинників): 
500 г/л (2007) / 400 г/л(2010) 
DEKKENDE містить макс: 400 г/л ЛОС. 
Ймовірність сенсибілізації при контакті з шкірою. 
Шкідливо для водних організмів, може викликати 
тривалі негативні наслідки у водному середовищі. 
Шкідливо: при попаданні всередину може 
пошкодити легені. Багаторазовий вплив може стати 
причиною сухості і розтріскування шкіри. Пари 
можуть стати причиною сонливості і запаморочення. 
Зберігати подалі від дітей. Уникати контакту зі 
шкірою. Не викидати відходи матеріалу в 
каналізацію. Після використання заборонено 
викидати упаковки в навколишнє середовище. При 
попаданні всередину не викликати блювоту, негайно 
звернутися до лікаря, показавши йому упаковку і 
етикетку матеріалу. Містить: лігроїн (нафтовий) 
гідродесульфований важкий / 2-бутанон оксим / 
смоли хвойного дерева (сосна). 
Для додаткової  інформації необхідно ознайомитися з 
Листом Безпеки. 
 
SAN MARCO GROUP гарантує, що представлена інформація 
заснована на кращих досягненнях нашого досвіду і науково-
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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. 

 
 


