
• Powłokotwórczy – dzięki wysokiej zawartości żywic 

zapewnia do 4 lat ochrony drewna.

• Dekoruje drewno, podkreślając rysunek jego słojów.

• Odporny na promieniowanie UV i działanie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych.

• Chroni drewno przed działaniem wody i wilgocią.

• Szybkoschnący – całość prac można zakończyć w 

jeden dzień.

• Łatwa renowacja – wystarczy nałożyć nową warstwę 

bez konieczności usuwania poprzedniej.

INFORMACJE

Zastosowanie: drewniane elementy zarówno w ogrodzie, jak i w domu: domki drewniane, podbitki, 
płoty, pergole, altany, drzwi, meble, balustrady, itp. Impregnat dekoracyjny nie może być warstwa 
wykończeniową parkietu ani tarasu.

Wydajność

Schnięcie*

Wykończenie

Czyszczenie

Impregnat 
dekoracyjny

poj. 1L; 3L; 6L

*między warstwami



Drewno musi być surowe, czyste i suche.
• Drewno surowe: lekko przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić.
• Drewno wcześniej pokryte impregnatem lub lazurą: jeśli powłoka łuszczy się, usunąć złuszczającą się 
warstwę mechanicznie lub chemicznie, a następnie przeszlifować powierzchnię drobnoziarnistym papierem 
ściernym w celu jej wygładzenia. Gdy powłoka jest w dobrym stanie, należy zmatowić powierzchnię papierem 
ściernym, odpylić i nałożyć warstwę wykończeniową.
• Drewno polakierowane lub pomalowane: usunąć starą warstwę lakieru lub farby za pomocą Środka do 
usuwania powłok V33, a następnie przeszlifować do drewna surowego.

V33 Polska Sp. z o.o.  ul Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo

adres e-mail: v33pl@v33.com tel. 061 8945100

PRZYGOTOWANIE

Impregnat dekoracyjny

APLIKACJA
Produkt dokładnie wymieszać.
• Uwaga: kolor produktu w puszce nie jest kolorem, który uzyskamy po wyschnięciu.
• Nałożyć minimum 2 warstwy impregnatu pędzlem lub 3 warstwy pistoletem.
• Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się szlifowanie międzywarstwowe drobnoziarnistym papierem 
ściernym w celu wygładzenia powierzchni oraz zwiększenia przyczepności warstw. Po każdym szlifowaniu 
powierzchnię należy odpylić.
• Idealne warunki nakładania: 12°C-25°C. Drewno nie powinno być gorące – unikniemy wtedy powstawania 
pęcherzyków podczas schnięcia.
• W przypadku nakładania jasnych kolorów na drewno surowe lub silnie narażone na działanie promieni UV 
należy nałożyć dodatkową warstwę.

W celu ochrony przed grzybami oraz owadami należy zastosować Impregnat do drewna konstrukcyjnego V33.
• Produktu nie należy nakładać na drewno woskowane i olejowane.
• W przypadku drewna twardego i egzotycznego prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym.
• Przy nanoszeniu metodą natryskową produkt musi być dostosowany do właściwej lepkości.
• W przypadku stosowania impregnatu na inne powłoki należy wykonać próbę przyczepności.
• Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od rodzaju podłoża oraz od ilości naniesionych warstw.
• Czas schnięcia zależy od temperatury, wilgotności powietrza i gatunku drewna.
• Transportować i przechowywać w pozycji pionowej.
• Niewykorzystany produkt przelać do mniejszego pojemnika i szczelnie zamknąć.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

KOLORY

Biały Szary
Sosna

skandynawska
Dąb

złocisty 
Mahoń Tek Palisander 
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