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ХАРАКТЕРИСТИКИ      Продукт за импрегниране на дървени повърхности, за вътрешна и външна употреба, 

дълбоко проникващ, с финишинг, който подчертава фладера на дървото. Предлага се в 

прозрачни цветове, постигнати с микронизирании минерални пигменти, с висока 

устойчивост на светлина, които придават на изделията от дърво стабилност на цвета и 

защита срещу увреда от UV и атмосферни влияния, важни качества за 

продължителността на покритието и опазване на предмета във времето. 

Високото качество на продукта осигурява добро овлажняване на порите на дървото с 

леко набъбване фибрите, и хомогенно и равномерно разпределение на боята. Това 

гарантира основа, която позволява адхезия на финишните пластове и правилното 

образуването на филм-покритието с отлични естетични резултати, както при 

професионална, така и при употреба “направи сам”, чрез лесни приложения с 

механични или рачни инструменти. 

Естествен водоразтворим продукт на водна основа, на база смоли и растителни масла 

и борни соли, които гарантират висока UV устойчивост; за максимална защита на 

открито при силна експозиция на атмосферни влияния и слънчева светлина, и за да се 

предотврати появата на солеви разкрития, продуктът трябва да се препокрие с 

подходящи финишинги. 

Бидейки без мирис, той е практично решени за слабо аерирани помещения. Реализиран 

е със суровини, подбрани поради слабото въздействие върху околната среда, 

редуцирано замърсяване и минимални емисии, така че да се запази благосъстоянието и 

безопасността на потребителите. 

Продуктът е без петролни деривати, разтворители и други токсични или вредни 

вещества и, затова се използва като грунд в зелено строителство. 

 

СВОЙСТВА НА СУХИЯ ФИЛМ 

УСТОЙЧИВОСТ НА UV И АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ ОТЛИЧНА 

ЕДНОРОДНОСТ НА ЦВЕТА    ОТЛИЧНА 
 

ПОВЪРХНОСТЕН ВИД 

РУСТИК, МАТ 

 

ОЦВЕТЯВАНЕ 

Според цветовия каталог. Цветовата гама може да се разшири в нюансите, показани в 

цветовия каталог Novolegno W Concentrato. Препоръчително е цветът да бъде 

предварително проверен, преди започване на същинската работа, тъй като 

оригиналния цвят на всеки тип дърво, създава различно финално нюансиран. По-

тъмните нюанси оказват по-голяма протекция от  UV. Между две партиди при 

оцветяване е възможно да има леки различия в нюансите, затова се препоръчва 

конкретна обработка с продукта да се завършва с боя от една партида. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  СВОЙСТВА 

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО  1000-1100 g/l 

ВИСКОЗИТЕТ ISO-DIN NF3 безцветен 20-30s; цветен 35-45s 

СЪХНЕНЕ   На допир 3h; Изчяло 8h 
 

ТВЪРД ОСТАТЪК В ТЕГЛО 

   7-13% 

 

СЪХРАНЕНИЕ 

  Продуктът се съхранява в оригиналните опаковки и при температура от +5°C до  

+30°C. 

 

 

 НАЧИН НА 

УПОТРЕБА 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Като първи слой върху неравни повърхности   от различни видове дървесина, за изделия : 

като цяло дограми, разбичени дъски и греди, при боядисване с полупрозрачно оцветяване, 
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с естествен финишинг на база пчелен восък или, дървено или ленено масла, разнесени 

върху повърхността с четка и впоследствие с кърпа се премахва излишното 

количество. Като основа за водоразтворими акрилни покрития. 

Идеален за импрегниране на ламиниран бор, разбичени дъски и греди, поради 

намаляване различията в оцветяването, дължащо се на чепове и на различната 

абсорбция. 

В случай, че продуктът е бил съхраняван при ниски температури, се препоръчва да се 

аклиматидири при поне +10 °C преди употреба. 

По време на нанасяне и съхнене, от съществено значение е температурата да е по-

висока от + 10 ° C, а влажност на въздуха по-ниска от 65%, както и дървеният материал 

да е сух, за да се избегне появата солни петна; също така е важно, околната среда да се 

аерира, за да се благоприятства изпаряването на водата. Ако се появят петна от борни 

соли, трябва да се премахнат с мокра гъба, и след изсъхване да се нанесе покритието. 

За да се гарантира еднороден цвят, продуктът трябва да се разбърква по време на 

употреба. 

Съхненето може да се осъществява при температура на околната среда или в тунел с 

горещ въздух (35°- 

50°C), като в този случай изчеткването може да се извърши след 3-5 часа,   което 

позволява намаляване на времето за обработка. 

За почистване на инструментите се използва вода. 
 

СРЕДСТВА 

Четка,  Спрей, импрегнатор. 

 

РАЗРЕЖДАНЕ 

Готов за употреба. 

 

РАЗХОД 

11-13 m2/l за слой 
 

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНАСЯНЕ 

+10°C +30°C 

 

СИСТЕМИ НА БОЯДИСВАНЕ 

Външна защита на прозорци 

Система 1 

1.    Дървото се шлайфа с шкурка 180-220; 

2.    Нанася се иден слой Novolegno W ai Sali di Boro в желания цвят; 

3.    След 4-6h се нанася един слой Novolegno W Ecofin  с дебелина от 120-150µm мокър 

слой; 

4.    След 18-24 часа се шлайфа или изчетква с шкурка със зърненост 240-280 и се 

нанася един слой Novolegno W Ecofin с дебелина 120-150µm мокри. 

Novolegno W Ecofin може да се замени с Cera d’api (пчелен восък). 
 

Поддръжка 

A.   Повърхността се почиства старателно от прах и мърсотия; 

B.   Нанася се нов слой Novolegno W Ecofin или cera d’Api (пчелен восък). 
 

Ако изделието е в много лошо състояние, боята се сваля до дърво и се започва отново 

от т. 2. 
 

 
 

ОБЩО 

ОПИСАНИЕ 

Импрегнант за дърво, на база борни соли, свободен от петролни деривати и 

разтворители, оцветен с неорганични минерални пигменти, използвани за 

повърхностно импрегниране на дървесината при средна консумация на 85 ml/m2. 
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ПРЕПОРЪКИ             За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията  за  

подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите на CAP Arreghini за начина на 

прилагане и техническата схема. 

Техническата информация има приблизителен характер. Препоръчително е да се 

адаптира към специфичните условия на употреба.  Данните посочени в 

спесификацията и техническата схема са определени при температура от +23°C и 

влажност на околната среда от 65%. При други условия на работа, данните и сроковете 

между отделните операции търпят промени. 

Препоръките относно употребата на продукта се основават на нашите точни 

наблюдения и изследвания. Също така е взет предвид натрупания опит в практическо 

отношение. Въпреки това, поради огромното разнообразие от основи и условия на 

прилагане, е важно да се провери пригодността на продукта и неговата ефективност 

чрез тестване при конкретната реализация. 


