
 

  

      

 

 
 

 

 

Männitõrv 
Сосновий дьоготь 
 

 Натуральний склад 

 Природний захист деревини. Захищає деревину від 

розтріскування і шкідливих атмосферних впливів 

  

     
 

Опис   

Властивості Натуральний засіб для захисту деревини. 
 
 Тягуча рідина, отримана із соснових пнів і нижніх частин стовбурів з великим вмістом смол. 
 Просочена дьогтем деревина стає водонепроникною. 
 Перешкоджає розвитку гниття. 
 Захищає дерево від розтріскування і шкідливих атмосферних впливів. 
 Не висихає, а вбирається в деревину, після чого дерево на дотик здається сухим. Глибина 

всмоктування залежить від щільності деревини та ступеня розведення скипидаром. 
 Має  натуральний сильний специфічнийзапах. 

Гранично допустимий вміст ЛОС продукту (підгрупа e) 400 г/л. Максимальний вміст ЛОС в продукті 
<400 г/л. 

Призначення Обробка зрубів, парканів, стовпів, канатів, елементів дерев'яної покрівлі (дранка, шіндель), смоління 
човнів і т. п. Не використовувати для підлог, а також для лакованих і пофарбованих поверхонь. 

Типи поверхонь для 
нанесення 

Рекомендується для необробленої і пиляної деревини. 

Стандарти якості  ЛОС (леткі органічні сполуки) - вміст у відповідності з директивою Європейського Союзу 
2004/42/CE 

 Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю у відповідності зі 
стандартом ISO 9001. 

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні Вологість деревини не повинна перевищувати 20%. Роботи проводити за температури не нижче 5°C, 
відносної вологості до 80%. Поверхню ретельно очистити від бруду, жиру і пилу. Оброблювана 
деревина не повинна містити грибкових ушкоджень. Покриті синявою і цвіллю поверхні попередньо 
обробити ґрунтовкою Biostop. Раніше пофарбовані поверхні повністю очистити за допомогою 
скребка, щітки з жорсткою щетиною, будівельного фена або засобу для зняття старих лакофарбових 
матеріалів OPS 10. Потемнілі ділянки деревини видалити металевою щіткою, прогнилі дошки 
замінити. Поверхні, раніше оброблені дьогтем або гончарною олією, рекомендується оновлювати 
цими ж засобами. 

Нанесення    Перед застосуванням перемішати. Для збільшення вбирання в щільну деревину дьоготь 
рекомендується розбавити натуральним живичним скипидаром Männitärpentin (до 20% за обсягом). 
Дьоготь наносити жорсткою кистю і добре втирати в деревину, так щоб шар дьогтю повністю вбрався 



 

 

в поверхню, після чого дерево на дотик здається сухим. Наносити засіб рівномірно від краю до краю, 
уздовж волокон деревини. Особливо ретельно обробити торці. Надлишки дьогтю видалити 
ганчіркою. Поверхні, що піддаються атмосферним впливам круглий рік, рекомендується обробляти 
щорічно. Якщо на одній поверхні використовується дьоготь з різних партій, засіб необхідно 
перемішати в одній ємності для отримання однорідного кольору. 

Колір Темно-коричневий 

Витрата 5-10 м2/л - стругана деревина та колоди, 3-5  м2/л  - пиляна деревина. 

Розчинник/розріджувач Скипидар. 

Час висихання Не висихає, а вбирається в деревину, після чого дерево на дотик здається сухим. Глибина вбирання 
залежить від пористості (поглинання) деревини, ступеня розведення скипидаром. 

Робочі інструменти Пензель 

Очищення інструментів  Скипидар. 

Склад    Натуральний  деревний дьоготь з сосни. 

Додаткова інформація 

Морозостійкість   Не морозостійкий. 

Гарантійний термін 
зберігання 

2 роки. 

Умови зберігання Зберігати в щільно закритій тарі при температурі від +5 до +30°С. Берегти від морозу і прямих 
сонячних променів . 

Запобіжні заходи 

  Обережно. Містить сосновий дьоготь. Може викликати шкірну алергічну реакцію. 
Користуватися захисними рукавичками/захисним одягом/засобами захисту очей/обличчя. У РАЗІ 
ПОПАДАННЯ НА ШКІРУ: промити великою кількістю води з милом. У випадку подразненні шкіри або 
появи висипу: звернутися до лікаря. Якщо необхідна рекомендація лікаря: мати з собою упаковку 
продукту або маркувальний знак. Випрати забруднений одяг перед наступним використанням. 
Зберігати в недоступному для дітей місці. При пожежі використовувати універсальний порошковий 
вогнегасник (порошок ABC). НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ використовувати водопровідну воду як 
вогнегасну речовину. 

Утилізація Не виливати в каналізацію. Не допускати потрапляння в навколишнє середовище. Упаковку, сухі 
звичайні і небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством. 

Щільність 1,03 кг/л 

Об’єм/маса   1 л – 3 л – 5 л 




