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ARTE WOODER 
IMPREGNAT KOLORYZUJĄCY STRUKTURĘ  
DESKI ODCIŚNIĘTEJ W TYNKU 

   

 do wewnątrz i na zewnątrz 

 gotowy do użycia(wymieszać) 

 duża wydajność 

 dostępny w 8 kolorach oraz jako baza transparentna 
 

ZASTOSOWANIE: 

Środek Arte-WooDer jest gotowym produktem, służącym do 

uzyskania ozdobnej warstwy, dając naturalny kolor drewna. Należy 

go zastosować bez rozcieńczania wodą w celu uzyskania trwałego 

wzmocnienia powierzchni. 

WŁAŚCIWOŚCI: 

Dzięki zastosowaniu preparatu nakładane warstwy wiążą i wysychają 

równomiernie, osiągają zakładane parametry wytrzymałościowe i 
konserwuje. Po wyschnięciu tworzy transparentną powłokę, lub w 

dobranej barwie kolorystycznej. Produkt  oparty na bazie mieszanin 

dyspersji polimerowych oraz specjalistycznych domieszek 

modyfikujących.  

SPOSÓB UŻYCIA: 

Przed użyciem zawartość pojemnika dokładnie wymieszać i 

dodatkowo w trakcie nakładania wykonywać krótkie przemieszania. 

Impregnat nanosić w minimum dwóch warstwach. Arte-WooDer 

można aplikować za pomocą pędzla, wałka lub gąbki. Na jednej 
płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując impregnat o tym samym 

numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym 

opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych 

numerach szarż. 

Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są 

przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny 

itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmyć wodą. 

ZUŻYCIE: 

Średnie zużycie ok. 0,3 – 0,5 kg/m2 , 0,3 – 0,5 l/m2 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: 
Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu w oryginalnych 

opakowaniach. CHRONIĆ PRZED PRZEGRZANIEM I MROZEM! 

OKRES PRZYDATNOŚCI: 

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

OPAKOWANIE: 

Wiadro 5 l, paleta 72 wiadra, 360 l 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DANE TECHNICZNE: 

Skład 
Spoiwa organiczne, woda, 

modyfikatory, dodatki 

Barwa Transparentna, (mleczna ciecz) 

Gęstość  1,0 g/cm3 

Rozcieńczanie, czyszczenie 

narzędzi 

Zaschnięty produkt można 

czyścić benzyną lakowa 

Minimalne zużycie preparatu na 

gładkim podłożu bez kraterów 
Ok. 0,15 kg/m2  

Temperatura stosowania +50C do +250C 

Kolory 

WENGE 

MAHOŃ 

ORZECH 

ZŁOTY DĄB 

KASZTAN 
OLCHA 

JABŁOŃ MIODOWA 

ANTRACYT 

Czas wysychania powłoki w 

temperaturze (20 ± 2) o C i 

wilgotności względnej 

powietrza (55 ± 5) % 

Min. 4h 

Specyfikacja techniczna PN-C-81906:2003 

Warunki stosowania 

Unikać bezpośredniego 

działania promieni 

słonecznych. Nie stosować 

podczas wiatru oraz podczas 

opadów atmosferycznych i 
wysokiej wilgotności powietrza 

 
ARTE WOODER jest składnikiem: Zestaw wyrobów do wykonywania 

ociepleń ścian zewnętrznych budynków: 

 

Nazwa systemu Specyfikacja techniczna 

THERMA+DUO 
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA 
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