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ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 
 
 

Описание на продукта 
ULTRAXYL e импрегниращ препарат за дърво, за екстериорна и интериорна употреба, който 
предлага защита срещу плесени (изгниване, цианоза и т.н.). Навлиза дълбоко в порите на 
дървесината, позволявайки й да ”диша”. Предлага силна защита от катастрофалното въздействие на 
ултравиолетовите лъчи (UV) на слънцето, дъжда и влагата.    

Препоръчителни употреби 
Нанася се върху външни и вътрешни дървени повърхности като прозорци, врати, мебели, огради 
и др. 

Технически характеристики 
Смола: Алкидна  
Плътност: Безцветен: 0.83±0.02 gr/ml, 
                  Нюанси:  0.84±0.04 gr/ml 

(ΕΝ ISO 2811.01, 20°C) 

Работен вискозитет: 55±10 sec (DIN 53211/4 mm, 20°C) 
Вискозитет при съхранение: 55±10 sec (DIN 53211/4 mm, 20°C) 
Твърди в-ва b.w.: Безцветно: 19±2.5%, Разцветки: 25.5±4%   (ΕΝ ISO 3251) 
Твърди в-ва  b.v.: Безцветно: 14±3%, Разцветки: 19±4.5%                    (ISO 3233) 
Точка на запалване: 43±2ºС (EN ISO 1523) 
 
ЛОС (летливи органични съединения): ULTRAXYL принадлежи към категория Α/з PP 
(Свързващи грундове, които оказват влияние върху хидрофобните свойства и предпазват 
дървото от синьо петно). ЛОC на ЕО: 750 g/l. Готовият за употреба продукт съдържа 
максимално 695 g/l. 

Цветове 
Безцветен и 13 натурални разцветки. Всички разцветки се смесват помежду си. 

Свойства 
–Предлага на дървесината защита срещу плесени, които я унищожават (цианоза, изгниване). 
 

–Навлиза в дървесината, не образува мембрана и следователно не се подува, не се пропуква 
и не се отлепва. Запазва, защитава и украсява. 
 

–Има UV филтри и защитава дървесината от ултравиолетовите лъчи. 

Разход 
Разход: 13.5±2.5 m²/Lt за един слой, в зависимост от вида и влажността на дървесината. 

Инструкции за купотреба 

Дървената повърхност трябва да бъде чиста от прах, масло, смола и нивото на влага на дървото 
да е ниско (не повече от 17-25%). Повърхностите, които вече са боядисани със стари бои или 
лакове, трябва да бъдат третирани с CHROTEX REMOVER, шлифовани, измити и почистени от 
прах. Върху външната гола дървесина първо нанесете един слой импрегниращ консервант 
ULTRAXYL TOTAL за защита срещу насекоми, унищожаващи дървото. ULTRAXYL е готов за 
употреба. Съдържанието на кутията трябва да се разбърква добре преди и често по време на 
употреба. На нови повърхности нанесете 2-3 слоя ULTRAXYL. Първият слой трябва да бъде 
безцветен ULTRAXYL, а следващите слоеве трябва да са с цвят ULTRAXYL. В случай, че 
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последва ULTRAXYL OCEAN, нанесете 1 слой ULTRAXYL. Нанасянето на лак се препоръчва 
след пълно изсъхване (поне 5-8 дни). 
 
Метод на нанасяне: Четка, валяк, потапяне, пръскане.  
Разреждане: Не е необходимо разреждане.  
 
Веднага след употреба измийте инструментите с CHROTEX BRUSH SOLVENT или white spirit и 
сапун. 

Време за съхнене 
Сухо: 3½±½ часа (ASTM D 1640). 
Повторно боядисване: 24 часа. 
 
Времето за съхнене и повторно нанасяне на покритието може да се удължи при условия на 
ниска температура и висока относителна влажност. 

Система за покрития 
Може да се употребят в последствие и продуктите ULTRAXYL OCEAN. 
 
В зависимост от приложението могат да се прилагат и други системи. 

Опаковка 
Цветните нюанси се предлагат в кутии с вместимост 0,75 Lt и 2,5 Lt. Безцветните се предлагат и 
в кутии от 5 Lt и 15 Lt. 

Съхранение 
3 години, при условие че кутиите останат затворени и при нормални условия на съхранение. 

Здраве и безопасност 
Моля, обърнете внимание на етикета върху кутията. В случай, че е необходима допълнителна 
информация, вижте информационния лист за безопасност на материала. 

Бележки 
 Цветните нюанси на ULTRAXYL имат по-добра устойчивост на атмосферни влияния и UV 

лъчи. 
 След години повърхността може лесно да бъде повторно боядисана. 
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