
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Vasco base AQUATEX  
Акрилова грунтовка для деревини з біоцидною дією

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об’єкт має свої особливості, ми не можемо 
нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов’язкової перевірки 
придатності матеріалу.
Вироблено в Україні на замовлення ТОВ «КОЛОР КЛУБ» 1 з 1

VascoДата ревізії
09/2019

•	 Надзвичайно	економічна.
•	 Вирівнює	поглинаючу	здатність	
поверхні.

•	 Захищає	від	вологи.

•	 Покращує	адгезію	матеріалів	до	
поверхні.

•	 Забезпечує	тривалий	захист	від	
біологічного	ураження.

•	 Знижує	витрату	фінішного	покриття.
•	 Прозора	після	висихання.
•	 Не	містить	розчинників.
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Опис прОдукту
Vasco base AQUATEX – акрилова грунтовка для деревини на 
водній основі для зовнішніх та внутрішніх робіт з біоцид-
ною дією. 

Область застОсування
Для тривалого захисту деревини від біологічного уражен-
ня, для збільшення адгезії фінішного покриття  на водній 
основі та зменшення його витрати. Використовується для 
тимчасового (кілька місяців) захисту дерев’яних конструк-
цій від дії вологи, біологічних ушкоджень у період про-
ведення будівельних робіт (наприклад, для консервація 
фасадів на зимовий період).
Використовується як грунтувальний шар перед 
нанесенням Vasco wood AQUATEX, Vasco AQUAMARIN.
Призначений для нанесення на всі найбільш часто вико-
ристовувані породи дерева.
Не використовувати для підлоги!

типи пОверхні для нанесення
Для обробки зовнішніх та внутрішніх поверхонь та кон-
струкцій з  дерева, фанери, ДСП, ДВП, QSB і OSB:
•	 Дерев’яних фасадів.
•	 Будинків.
•	 Зрубів.
•	 Дверей.
•	 Віконних рам.

техніЧні характеристики
в’яжуче: Акрилат.
колір: Прозорий.
склад: Спеціальна акрилова дисперсія (BASF), функціо-
нальні  домішки, вода.
Час висихання:
при +20 °C і відносній вологості повітря 60%

До нанесення наступного покриття  - 6-8 годин.
Час висихання збільшується в міру зниження температури і 
підвищення відносної вологості повітря.
витрата на 1 шар: близько14-16 м²/л в залежності від типу 
основи. Точна витрата визначається пробним нанесенням 
на об’єкті.
Щільність: 1,01± 0,03 г/см3.
розчинник: Вода.
зберігання: Зберігати і транспортувати в герметично за-
критій тарі при температурі від +5 °С до +30 °С, в недоступ-
ному для дітей місці. 
Берегти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних 
приладів.
Гарантійний термін зберігання - 24 місяці від дати виго-
товлення.
розмір тари:  0,9 л, 2,7 л, 9 л.

умОви при нанесенні
Поверхня  повинна бути сухою і міцною. Температура пові-
тря, фарби і поверхні повинна бути в межах від + 8°С до
+ 30°С, відносна вологість повітря не більше 80%. 

підГОтОвка пОверхні
Поверхня повинна  бути  чистою,  сухою  та  міцною,  зне-
жиреною,  очищеною  від смоли, плісняви і грибків, моху, 
старих покриттів.
Вологість деревини повинна  бути не  вище 13%.
Смолисті і тропічні породи деревини промити якісним очи-
щеним  розчинником, витримати  протягом  2  діб, спостері-
гаючи  за появою засмолин. Якщо смола з’являється знову, 
повторити процедуру до припинення її появи. 
Не наносити по оліфі або по масляним покриттям.

нанесення 
•	 Перед застосуванням ретельно перемішати.
•	 Наносити пензлем, валиком в один шар рівномірно 

розтираючи вздовж волокон деревини.
•	 Для наступного покриття використовувати тільки       

лазурі і лаки на водній основі.

класиФікаЦія у відпОвіднОсті                                                                     
дО дсту EN 13300:2012
за призначенням: Грунтування поверхні. 
за типом в’яжучого: Акрилова дисперсія.
блиск: Глянсовий.
Гранично допустима концентрація летких органічних 
сполук (лОс) для матеріалів категорії А/a, згідно  дирек-
тиви  ЄС,  становить 30г/л (2010); даний продукт містить        
<1 г/л ЛОС.

ОЧиЩення інструментів
Робочі інструменти промити водою відразу після закінчен-
ня робіт.

запОбіжні захОди
Фарба не містить органічних розчинників, є нетоксичного 
та пожежобезпечною. Проте, слід захищати за допомогою 
захисного спорядження очі, шкіру та дихальні шляхи від 
потрапляння фарби. 
Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фар-
бопультом. 
При потраплянні фарби в очі, відразу ретельно промити 
водою.

утилізаЦія
Не викидати у каналізацію, водойми або ж на ґрунт. Рідкі 
залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару       
і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.


