
IMPRA® Україна, Офіційний дистриб’ютор RÜTGERS Organics GmbH в Українї
04073, Україна, м. Київ, провулок Балтійський, б. 20  Тел.: +380 (63) 450 5000 | +380 (66) 450 5000  | +380 (68) 450 5000

impra.ua  |  info@impra.com.ua

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

1

Напівматова фарба на водній основі p поліуретаном, з гар-
ною плинністю і хорошим опором поверхні Для внутрішньо-
го і зовнішнього використання.

PU Finish

QUALITÄTQUALITÄT
MADE IN GERMANYMADE IN GERMANY

profilan® PU Finish – це криюча фарба на водній основі з вмістом поліу-
ретану, призначена для забарвлення деревини зовні і всередині примі-
щень. Попереджає появу цвілі і водоростей. profilan® PU Finish створює 
паропроникна покриття, а завдяки високоякісним акрилатами і поліуре-
танам посилену стійкість, надійно захищає деревину від впливу вологи 
і сонячних променів. Також підходить для фарбування цегляної кладки, 
бетону, штукатурки, твердого ПВХ, цинку і оцинкованої сталі. Колеруєть-
ся за міжнародними картками квітів RAL і NCS

Захищає від цвілі і водоростей
Захищає деревину від вологи
Захищає деревину від УФ-випромінювання
Створює паропроникна покриття
Легко наноситься і не утворює напливів
Відмінна адгезія навіть до старих покриттів
Висока криюча і проникаюча здатність
Блокфест
Не жовтіє
Відмінні градієнтні властивості
Не відшаровується
Не лущиться
Не вигоряє

Компоненти що входять до складу profilan® PU Finish, попереджають 
появі цвілі, водоростей, грибків на поверхні матеріалу.

Активні компоненти.
<0,01% 1,2-бензізотіазолін-3-он (BIT)
<0,01% 2-метил-4-ізотіазолін-3-он (MIT)

   ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

   СВОЙСТВА

   АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ

NEUE
QUALITÄT
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PU Finish

   ВКАЗІВКИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
Фарбу необхідно ретельно перемішати перед застосуванням. Перемішу-
вання необхідно повторювати перед кожним відливом матеріалу або кож-
ні 2 години, в разі тривалої фарбування.
Не потребує розведення і повністю готовий до застосування.
Температура застосування від + 10 °C і до + 30 °C (температура деревини, 
матеріалу і навколишнього середовища). Ми не рекомендуємо використо-
вувати матеріал під прямими сонячними променями.
Нові дерев’яні конструкції, такі як вагонка, подшива дахів, паркани і т.п. ми 
рекомендуємо фарбувати з усіх боків і додатково захищати торцеві зрізи 
матеріалом impra®lan hirnholzverseigelung. Це дозволить уникнути зміни 
лінійних розмірів елементів, а так само зменшити вимивання водорозчин-
них компонентів.
Залишки штукатурки і металевий пил (від шліфування металу або від вико-
ристання неякісних шліфувальних матеріалів) можуть привести до почор-
ніння поверхні.

   СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ
Елементи з деревини, що експлуатуються зовні та всередині приміщень 
зі стабільними і напівстабільності лінійними розмірами. Наприклад, об-
шивка стін, стелі, дерев’яні фасади, зруби, дерев’яна обшивка, паркани, 
подшива даху, альтанки, відповідні 2 і 3 класу застосування і не контак-
тують з землею. Також підходить для фарбування цегляної кладки, бето-
ну, штукатурки, твердого ПВХ, цинку і оцинкованої сталі після відповідної 
підготовки.

   РОЗХІД
Матеріал наноситься пензлем для матеріалів на водній основі з м’якою 
плоскою щетиною в напрямку волокон деревини.
Так само profilan® PU Finish можна нанести валиком і розпиленням.

Витрата на один шар складає 0,06 - 0,09 л. / м2.
Зазначена витрата є орієнтовною і може змінюватися в залежності від 
вологості і щільності поверхні, ступеня шліфування і породи деревини. 
Точну витрату можна визначити дослідним шляхом, зробивши пробне 
нанесення.

Метод

Пістолет 
з верхнім 
бачком

Airless

Airless

Розмір дюзи Тиск 

2,0 – 2,2 мм

0,28/0,011 
(мм/дюйм) 

0,28/0,011 
(мм/дюйм) 

2-2,5 бар

120 бар

80 бар
додаткове 

повітря
1-1,5 бар

В’язкість DIN 53 211 

40 с

Поставляемая
консистенция

Існуюча
консистенція

Розчинення 

Розчинити водою 
до отримання 

необхидної в’яз-
кості

не требуется

не потрібне
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   ЧАС ВИСИХАННЯ
Покриття повністю сухе через 1 годину. Наступний шар можна наносити 
через 2 години.

Дані дійсні в нормальних кліматичних умовах відповідно до норми 23/50 
DIN 50014 для одного шару фарбування.

Зазначений час сушіння є орієнтовним і може змінюватися в залежності 
від підстави, товщини шару, температури, і відносній вологості повітря.

Низька температура, висока вологість повітря, погане провітрювання і 
наявність компонентів в деревині можуть значно збільшити час сушіння.

   ОЧИСТКА ІНСТРУМЕНТУ

   ВИДИ ПОВЕРХОНЬ

За допомогою води і мила. Під час перерв у роботі інструмент можна 
залишати в ємності з фарбою

Деревина листяних і хвойних порід
   СТАН ПОВЕРХОНЬ

Деревина повинна бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини листяних порід: 12% ± 2%
Вологість деревини хвойних порід: 15% ± 2%
Просимо Вас дотримуватись вимог інструкції BFS-Merkblatt № 18 «По-
криття для деревини та дерев’яних матеріалів поза приміщеннями» 
(«Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich»).

   ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
Нові бетонні і оштукатурені поверхні повинні бути попередньо обро-
блені ґрунтівкою глибокого проникнення на основі розчинників через 
небезпеку омилення. Це також відноситься до піщаних штукатурок. Для 
подштукатуренних місць і сільнощелочних поверхонь необхідно зробити 
Флюатування. Поверхні, виготовлені з твердого ПВХ (жолоби, водостічні 
труби і т. д.), Перед фарбуванням необхідно добре зачистити крупнозер-
нистім наждачним папером.

При використанні на цинку або оцинкованій сталі необхідно провести 
попередню обробку відповідно до технічним описом «Покриття цинку і 
оцинкованої сталі» (видавець: Федеральний Комітет Німеччини по фар-
бах і захисту матеріальних цінностей, Бёрзенштрасе 1, 60313 Франк-
фурт).

   СИСТЕМА ПОКРИТТЯ
Ґрунтування
1 шар - impra®lan grund i100 безбарвний грунт-антисептик (рекомен-
дується для нагружнних поверхонь, які вимагають захисту від грибків 
синяви, гнилі і дереворуйнівних комах, відповідно до норми DIN EN 
68800-3)
сушка - приблизно 2 години

PU Finish
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   СИСТЕМА ПОКРИТТЯ
Проміжне покриття
Для світлих і пастельних кольорів (а так само для ізоляції смоли)
1 шар - profilan® secur
сушка - приблизно 2 години
Для яскравих і насичених кольорів
1 шар - profilan® PU Finish
сушка - приблизно 2 години

Проміжне шліфування
Для отримання більш якісно покриття всередині приміщень рекомен-
дуємо провести легке шліфування, фракція зерна 180

Фінішне покриття
Для світлих і пастельних кольорів
2 шари - profilan® PU Finish
сушка - приблизно 2 години
Для яскравих і насичених кольорів
1 шар - profilan® PU Finish
сушка - приблизно 2 години

Рекомендуємо додатково захищати торцеві зрізи матеріалом impra®lan 
hirnholzverseigelung

   РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ І ОНОВЛЕННЮ ПОКРИТТЯ
Внаслідок впливу ультрафіолетового випромінювання і змінної вологості 
деревини, пов’язаної з набуханням і всиханням (зміна обсягу), захисні 
лакофарбові матеріали поступово вивітрюються, тому покриття потріб-
но періодично оновлювати.

Термін служби покриття залежить від багатьох факторів, а саме:
- якість деревини;
- погодні умови;
- конструктивна захист;
- механічна і хімічна навантаження;
- колір

Для продовження терміну експлуатації покриття ми рекомендуємо 
щорічно проводити огляд і обслуговування. Слід щорічно мити поверхню 
деревини чистою водою (без додавання миючих засобів) за допомогою 
установки типу «Karcher» зі слабким тиском або з садового шланга.

Для поновлення поверхонь деревини, які в хорошому стані, але в ре-
зультаті впливу зовнішніх факторів стали більш матові, вода більше не 
скочується краплями, а розподіляється рівномірно по поверхні, і візу-
ально покриття стало тонше, досить очистити поверхні щіткою з латун-
ним ворсом, легко відшліфувати або промити поверхню установкою типу 
«Karcher» зі слабким тиском.

PU Finish
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   УПАКОВКА

   ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ

1 л., 2,5 л., 5 л., 10 л., 20 л.

Для остаточного вибору кольору і перед початком основноuj фарбу-
вання рекомендуємо зробити пробне вифарбовування на оригінальній 
деревині. При нанесенні першого шару profilan® PU Finish пензлем для 
полегшення нанесення, можливо розбавити матеріал чистою водою кім-
натної температури, додавши до 5% на об’єм і ретельно перемішавши.

   ДОДАТКОВІ ПРОДУКТИ
impra®lan grund i100;
impra®lan hirnholzverseigelung;
profilan® holzentgrauer 
profilan® secur;
profiacryl®

   РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ І ОНОВЛЕННЮ ПОКРИТТЯ
Таким чином, проводиться глибоке, але дбайливе очищення дереви-
ни від пилу, бруду і смоли. Після очищення досить нанести один шар 
profilan® PU Finish, який забезпечить повне відновлення захисних функ-
цій, первинної товщини шару і кольору покриття.
Для продовження терміну служби покриття необхідно своєчасно прово-
дити роботи по догляду за обробленою поверхнею. Для цього рекомен-
дується щорічно проводити технічний огляд / обслуговування об’єкта.

Звертаємо увагу, що покриття на листяних породах деревини з глибоки-
ми порами (дуб) потребують більш частого догляду.

   ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ / УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

   ТЕХНІЧНІ ДАННІ

Зберігати в прохолодному місці, захищеному від впливу вологи, морозу, 
прямих сонячних променів і високої температури, перевищувати  + 30 °С. 
Тару після використання добре закривати. Зберігати в оригінальній упа-
ковці так, щоб вона була доступна тільки компетентним особам. Термін 
зберігання в прохолодних умовах вказано на етикетці на тарі. Не транс-
портувати під час заморозків.

Зміст ЛОС
Максимальне значення за нормами ЄС 130 г / л
profilan® PU Finish містить 106 г / л (категорія 1е / Wb)

   ВКАЗІВКИ ПО БЕЗПЕЦІ
При використанні необхідно дотримуватися чинні положення з охорони 
праці та захисту навколишнього середовища.

Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Забезпечити гарне провітрю-
вання під час і після роботи. При контакті з очима або шкірою необхідно 
промити їх достатньою кількістю води.

PU Finish
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   ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА
При вдиханні:
Забезпечити доступ свіжого повітря і спокій. Не допускати переохолод-
ження потерпілого. У разі утрудненого дихання або його зупинки - зро-
бити штучне дихання. У разі непритомності покласти потерпілого на бік. 
Транспортування потерпілого виробляти в стабільному положенні на 
боці.

При попаданні на шкіру:
Промити великою кількістю води з милом.
При тривалому подразненні на шкірі звернутися до лікаря.

При попаданні в очі:
промити очі з відкритими повіками проточною водою протягом декількох 
хвилин. Якщо симптоми повторюються, звернутися до лікаря.

При ковтанні:
НЕ ВИКЛИКАТИ БЛЮВОТУ, НЕГАЙНО ВИКЛИКАТИ ЛІКАРЯ.
ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОСТРАЖДАЛОМУ ПОВНИЙ СПОКІЙ

   ВКАЗІВКИ ПО БЕЗПЕЦІ
Не призначена для обробки деревини, що контактує з землею і зануре-
ної в водойми.
Не допускати попадання profilan® PU Finish в грунт, воду і каналізацію.

Клас небезпеки забруднення води 1 (самоекспертіза відповідно до Ад-
міністративного розпорядженням про водоопасних матеріалах, дода-
ток 4). Тільки очищену від залишків матеріалу тару можна віддавати для 
утилізації. Рідкі матеріали здавати в приймальний пункт для старих лаків.

Код утилізації відходів відповідно до Розпорядження про перелік від-
ходів - № 08 01 12

Прохання дотримуватися вимог паспорта безпеки!
Актуальну версію можна скачати на веб-сайті www.impra.ua

Даний технічний складено на основі сучасних лабораторних даних і практичного застосування, і є 
орієнтовним. Внаслідок відмінності умов нанесення і роботи, різноманітності застосовуваних ма-
теріалів і об’єктів ми рекомендуємо звернутися до нас за додатковою інформацією.

PU Finish


