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Опис продукту  

Застосування  Засіб для чищення і відбілювання посірілої деревини. Для зовнішніх робіт. 

Освітлює деревину без шліфування. Має желеподібну тиксотропну 

консистенцію для комфортного застосування. Додатково видаляє 

забруднення, сліди іржі, зелений наліт. Біорозкладний. 

Властивості  на водній основі 

 для зовнішніх робіт 

 майже без запаху 

 відновлює природній колір деревини 

 легко наноситься 

Колір Без кольору. Прозорий 

Склад Щавлева кислота (біоразкладається), вода, домішки. 

Розчинник Вода 

Нанесення 

Основа Повинна бути чистою, сухою, без смоли. Старі покриття повністю 

видалити. Прикрити робоче місце, особливо предмети з пластика, металу, 

кераміки, штукатурки і бетону. Рослини підв'язати або теж укрити. 

Краплі роси повинні мати можливість швидко стікати з поверхні дерева; 

уникати стоячої води. Залишкова вологість деревини не повинна 

перевищувати: 15% – для конструкцій, що деформуються; 18% – для 

конструкцій, що деформуються обмежено (частково). 

Нанесення Продукт наносити не розбавляючи. Перед використанням ретельно 

перемішати. Деревину зволожити водою.   

Наносити  щіткою або щіткою-макловицею, насичено і рівномірно. 

Витримати 15 хвилин; оброблювану поверхню, при необхідності, накрити 

плівкою, щоб вона залишилася вологою. Після цього деревину ретельно 

очистити. При сильному потемнінні процес повторити. Наприкінці 

ретельно промити чистою водою до тих пір, поки не перестане з'являтися 

піна.  Не допускати, по можливості, потрапляння засобу і води після 
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промивання у водойми (особливо рибні ставки!) і на ґрунт. Перед 

подальшою обробкою просушити деревину не менше двох днів, уникаючи 

попадання на неї дощів або роси.  На сухе дерево нанести відповідні 

продукти, наприклад: düfatex Aqua, düfatex Aqua Antiseptik, düfa EXPERT 

Wood Protect. Деревину листяних і хвойних порід, уражену грибком 

синяви, після очищення попередньо обробити düfatex Holzwurm D614. 

Витрата 50 - 200 мл/м² в один шар, в залежності від шорсткості поверхні і ступеню 

посіріння.  

Особливості Рекомендується зробити пробне нанесення. 

Чистка інструментів Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт. 

Час висихання 15 хвилин при температурі +20°C і максимальній вологості повітря 60%. В 

інших умовах час висихання може змінитись, при зменшенні температури 

або збільшенні вологості час збільшиться. Перед подальшою обробкою 

іншими продуктами дерево просушити не менше 2 днів, уникаючи 

попадання опадів або роси. 

Температура нанесення Роботи виконувати при температурі основи і повітря не менше +5°С. 

Доповнення  

Фасовка 1 л; 2 л; 5 л 

Зберігання 

 

У сухому місці від +5°С до +30°С. Гарантійний термін зберігання в 

герметичній заводській упаковці – 12 місяців. Дату виготовлення та номер 

партії дивись на упаковці. 

Заходи безпеки Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати попадання в очі, на 

шкіру або одяг. Якщо потрібна консультація лікаря, показати упаковку або 

етикетку.  

Утилізація Не виливати в каналізацію, водойми або на ґрунт. Засохлі залишки 

матеріалу утилізуються як звичайне побутове сміття. 
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www.dufa.com.ua  

postMGF@ganza.com.ua 

 

  

  

 

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність 

матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для 
передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної 

інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05. 
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