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ПЕРЕВАГИ

Novotex Base – засіб призначений для ґрунтування дерев’яних поверхонь. 
Завдяки вмісту фунгіцидів глибоко вбирається в деревину та перешкоджає 
проникненню вологи та впливу грибків гнили, цвілі та синяви. Покращує 
адгезію покривних матеріалів із деревиною. Композиція використовуваних 
смол забезпечує високу стійкість до атмосферних впливів.

•	Глибоко	вбирається	у	поверхню

•	Захист	від	мікроорганізмів.

•	Захист	від	гниття.

Деревозахисний	ґрунту-
вальний	засіб

Novotex Base

Сфера застосування:
Особливо рекомендується для 
обробки струганої дерев’яної 
поверхні фасадів, елементів 
огорожі, вікон, дверей тощо. як при 
внутрішніх, і зовнішніх роботах. 
Підходить також для фарбування 
пиляної дерев’яної поверхні.

Підготовка поверхні:
Поверхня, що обробляється, 
повинна бути чистою, не містити 
грибкових пошкоджень, гнилі, цвілі 
і синяви. Наявне на поверхні старе 
дерево захисне покриття або фарбу 
видалити. Вологість деревини має 
перевищувати 20 %.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. Як робочий інструмент 
рекомендується використовувати 
пензель. Температура повітря при 
нанесенні продукту повинна бути 
від +5°С до +30°С. Рекомендована 
температура 18±2°С. Відносна 
вологість повітря має бути меншою 
за 80 %. Уникати фарбування 
у вітряну погоду, а також під 
впливом прямих сонячних 
променів, що сприятиме швидшому 
випаровуванню розчинника, що 
призведе до гіршого вбирання 
продукту в деревину. Фарбування 
проводиться у 1-2 шари з інтервалом 
між шарами 12-24 годин.

Коли	важливий	результат

Використання

В'яжуча	речовина Алкід

Сухий	залишок 7	%

Щільність 0,8	кг/л

Час	висихання,	
23°С	50%	RH

24	години

Час	витримки	між	
шарами

24	години

Витрата
пиляна	деревина	4-8	м2/л
стругана	деревина	6-10	м2/л

Розріджувач
Mixon	White	Spirit
Mixon	Solve	W

Робочі	інструменти

Очищення	робочих	
інструментів

Mixon	White	Spirit
Mixon	Solve	W

Зберігання
5	років	
t	>	0OC

Пакування 1	л,	20	л



Сфера застосування:
Особливо рекомендується для обробки 
струганої дерев’яної поверхні фасадів, 
елементів огорожі, вікон, дверей тощо. 
як при внутрішніх, і зовнішніх роботах. 
Підходить також для фарбування пиляної 
дерев’яної поверхні.

Підготовка поверхні:
Поверхня, що обробляється, повинна 
бути чистою, не містити грибкових 
пошкоджень, гнилі, цвілі і синяви. Старе 
деревозахисне покриття або фарбу, що є 
на поверхні,
вилучити. Вологість деревини має 
перевищувати 20 %. Для забезпечення 
максимального деревозахисного ефекту 
необхідно просочити грунтовкою Novotex 
Base.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно перемішати. 
Деревозахисний засіб готовий до 
застосування і не вимагає розведення. 
Як робочий інструмент рекомендується 
використовувати пензель. Температура 
повітря при нанесенні продукту повинна 
бути від +5°С до +25°С. Рекомендована 
температура 18±2°С. Відносна вологість 
повітря має бути меншою за 80 %. 
Уникати фарбування у вітряну погоду, 
а також під впливом прямих сонячних 
променів, що сприятиме швидшому 
випаровуванню розчинника, що 
призведе до гіршого вбирання продукту 
в деревину. Перед фарбуванням 
переконайтеся, що поверхня просохла. 
Фарбування проводиться у 1-2 шари 
з інтервалом між шарами 12-24 
годин. Виріб наноситься на поверхню 
безперервним шаром уздовж дерев’яних 

волокон. Для забезпечення однорідного 
кольору можна пройтися по всій 
обробленій поверхні сухим пензлем 
через 10-20 хвилин після нанесення 
на поверхню. Кожен наступний шар 
робить колір темнішим, поверхня 
більш глянсовою і стійкою до УФ-
випромінювання.

Глянцева	лак-морилка	

Novotex Ultra
ПЕРЕВАГИ

Novotex Ultra – декоративний засіб захисту деревини. Містить фунгіцидні 
добавки, що запобігають грибковим захворюванням і появі шкідників 
у деревині. До складу продукту входить спеціальний УФ фільтр, що 
збільшує стійкість пофарбованої поверхні до сонячного випромінювання. 
Композиція використовуваних смол забезпечує відмінну стійкість 
до атмосферних впливів. Продукт має хорошу адгезію з поверхнею, 
підкреслює фактуру деревини та утворює на поверхні прозору вологостійку 
лакову плівку.

•	Посилений	захист	від	вологи.

•	Захист	від	мікроорганізмів.

•	Захист	від	сонячного	проміння.

•	10	кольорів.

Когда	важен	результат

Використання

В'яжуча	
речовина

Алкід	модифікований	
лляною	олією

Сухий	залишок
44-50	%	залежно	від	
кольору

Щільність 0,9-1	кг/л

Час	висихання,	
23°С	50%	RH

12-24	години

Час	витримки	між	
шарами

24	години

Витрата
пиляна	деревина	6-8	м2/л
стругана	деревина	6-10	м2/л

Розріджувач
Mixon	White	Spirit
Mixon	Solve	W

Робочі	
інструменти

Очищення	робочих	
інструментів

Mixon	White	Spirit
Mixon	Solve	W

Зберігання
5	років	
t	>	0OC

Пакування 1	л,	2.5	л


