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ЕмуЛЬСії СПЕціАЛЬні

  Засіб для захисту деревини      

               DEIMOS

Здатність проникати в деревину      

       вологість деревини - 12%      4 мм

       вологість деревини - 28%         2 мм

клас захисту від грибка:     А1; А2; в1

Температура основи від +5 оС до +30 оС

Температура експлуатації від -30 оС до +80 оС  
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Чотирьохфункціональний захист для дерева DEIMOS, 
рекомендовано для захисту дерева і деревоподібної 
продукції проти вогню,  лісових комах,  грибків,  цвітіння.

Для внутрішнього та зовнішнього використан-
ня. у випадках застосування до зовнішніх елементів, 
необхідно додатково захищати поверхню гідрофобною 
продукцією, наприклад такою як лак або фарба. Колір 
прозорий, зелений або коричневий.

Солоноватий концентрат, розведений у воді в 
пропорції 1:4 (наприклад: для отримання 20% розчи-
ну необхідно 1 кг солі розвести в 4 літрах води). Сіль 
повільно додають у воду (температура 60оC), помішуючи, 
доки сіль повністю не розчиниться. Перед використан-
ням продукт необхідно добре розмішати.

використовувати продукт 2-3 рази, наносячи на по-
передньо очищену від бруду, пилу поверхню щіткою або 
розпилювачем, або покласти матеріал в теплий розчин 
на 2 години. оброблена деревина не може підпадати 
під вплив опадів. Застосовується для деревоподібної 
продукції вологість якої не перевищує  28%. Препарат 

не впливає негативним чином на міцність деревини. 
Екологічно безпечній. 

не менше 2-х років – для зовнішніх поверхонь;
не менше 3-х років – для зовнішніх поверхонь (під 

дахом);
не менше 5 років – для внутрішніх поверхонь ( у за-

критих приміщеннях);
не менше 15 років – для будь-яких поверхонь, захи-

щених додатково вологостійким покриттям.

Роботи слід виконувати при температурі від +50С 
до +300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні при 
температурі +200С і відносній вологості повітря 60%. В 
інших умовах час висихання і проникнення в дерево пре-
парату  може змінитися.

у випадку потрапляння препаратів в очі необхідно 
промити водою і звернутися до лікаря. Для захисту рук 
необхідно використовувати гумові рукавички.

правила безпеки

Термін Та умови експлуаТаціЇ:

Висновок державної санітарно - гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/46524 від 31.05.13.  ТУ У В.2.7 - 24.3-24962264-003:2008.

Клас дерева

захист від

вогню, грибка, комах, цвітіння

розчинення
використання 

в г/м2
використання

 в кг/м3 Продуктивність

Дерево використову-
ють в сухих умовах

1:4 200 38
5 м2 / 1 кг 
25 м2 / 5 кг

Дерево піддається дії 
грунту, дощу або будь-
якої періодичної вологи

1:4 250 47,5  5м2 / 1,25 кг
25 м2 / 6,25 кг

приміТка

галузь засТосування

спосіб засТосування


