
Bergge LebenHolz 
Декоративне фінішне покриття для деревини. 

Опис продукту 

Сфера застосування Для кольорового оформлення, захисту від вологи і УФ випромінювання 
стандартних за розміром дерев'яних деталей, таких як вікна і двері, забори, 
дерев'яні фасади, не стандартних за розміром деталей, наприклад, шпоночно-
пазових деталей, віконниць, воріт, фахверків і т.п., а також не зберігаючи розміри 
дерев'яних деталей, наприклад, дошок, зборів, гонту, балконних парапетів, 
опалубків, альтанок і т.д. Тільки для зовнішнього застосування. Захищає поверхню 
від плісняви та грибків. Вікна та двері можуть бути пофарбовані з обох боків. 

Примітка: 
Плівковий захист від плісняви і грибків може лише на деякий час сповільнити їх утворення. На поверхнях, що 
піддаються екстремально сильному навантаженню, пліснява і грибки можуть з'являтися швидше. Плівковий захист не 
запобігає самій причині появи зараження. Тривалість ефекту впливу не може бути визначена, тому що це залежить від 
біологічного навантаження на об'єкті. 
Не захищає дерев'яні деталі, що знаходяться в контакті з землею. 

Властивості ■ Водорозчинна.
■ Зі слабким запахом.
■ Водовідштовхувальна/гідрофобний ефект
■ Відмінна стійкість до ультрафіолетового випромінювання, містить УФ-блокатори.
■ Висока паропроникність.
■ Утворює поверхні, що не склеюється, ідеальна для вікон і дверей.
■ Володіє тимчасовим плівковим захистом від грибків і плісняви

В’яжуче Емульсія водорозчинної дисперсії з додаванням воску 

Упаковка/Розмір тари 10 л 

Колірні відтінки База 1: прозора 
Тонується у велику кількість відтінків (більше 500шт)по системі 
комп'ютерного тонування OptiColor. 

Зберігання Зберігати в оригінальній щільно закритій упаковці в прохолодному і захищеному від 
морозу місці. 

Технічна характеристика Щільність: бл. 1,0 г/см3 

Ступінь глянцю Середній блиск: від шовковисто-матового до матового, в залежності від вбираючої 
здатності і текстури деревини. 
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Придатні основи Дерев'яні будівельні елементи, що зберігають свою форму та ті, що не зберігають 
свою форму. Горизонтальні поверхні повинні бути укриті, наприклад захисними 
металевими листами. Дотримуватися принципів конструкційної консервації 
деревини. 

Основа повинна бути чистою, без розділяючих речовин, володіти здатністю до 
навантажень. Старі існуючі покриття необхідно протестувати на сумісність. 
Максимально допустима вологість деревини не повинна перевищувати 15%. 
Не використовуйте на плити з вмістом цементу / будівельні матеріали. Не 
використовуйте на підлоги і покрівлі. 
Нові дерев'яні поверхні: 
Гладкі дерев'яні поверхні відшліфувати у напрямку волокон, ретельно очистити, 
видалити виступаючі на поверхню речовини, наприклад, смолу і засмолки. 
Стара необроблена деревина: 
Посірілі, обвітрені дерев'яні поверхні зашліфувати до здорової, міцної деревини, 
ретельно очистити. 
Фарбована деревина: 
Міцні покриття необхідно відшліфувати для надання адгезійних властивостей. 
Неміцні покриття видалити. 
Захист від біоуражень (грибки/пліснява) на зовнішніх дерев'яних поверхнях: 
Повністю очистити поверхню від водоростей і грибків і обробити складом Bergge 
TexPro. Підготовка основ методом, що згадувався раніше. Застосування складу 
Bergge TexPro – згідно Технічній Інформації до даного продукту.  

Умови застосування Перед застосуванням ретельно перемішати. Bergge LebenHolz наноситься 
пензлем і/або валиком. На великі поверхні наносити за допомогою валика, а 
важкодоступні місця обробляти пензлем. У спекотні погодні умови поверхню перед 
обробкою необхідно попередньо змочити водою. Використовуйте тільки таку 
кількість матеріалу, яку збираєтесь застосувати за один раз. Продукт не 
рекомендовано для розпилення через консерванти проти грибків і плісняви, 
що в ньому містяться. Bergge LebenHolz готова до використання, але при 
нанесенні на сильно вбираючі поверхні або в спекотну погоду може бути 
розведена водою на макс. 10 % від об'му.  

Період висихання При 20°С та відносній вологості повітря 65% - один час 
Суха "від пилу" - 30 хвилин 
Суха на поверхні - 8 годин 
Стійка до дощу - 24 години  

Примітки 

Утилізація 

Код продукту 

Вказівки для безпечного 
застосування (Станом на 

момент друку) 

Центр обслуговування 
клієнтів 

Під вторинну переробку здавати тільки порожню тару. 

M-GF01

Згідно Європейських Hорм 528/2012 цей продукт визначається як «не біоцидний 
продукт" і містить наступну біоцидну добавку: Йодопропінілбутил карбонат (CAS-
Nr. 55406-53-6). Продукт і всі пов'язані з упаковкою матеріали необхідно 
утилізувати безпечним способом відповідно до вимог місцевого законодавства як 
будівельне сміття. 

Телефон: (056) 767 35 05 

e-mail: info@bergge.com
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