
 

  

      

 

 
 

 

 

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 із 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 

вбирання залежить від щільності деревини та ступеня розведення скипидаром. 
 Має  натуральний сильний специфічний запах. 

Гранично допустимий вміст ЛОС продукту (підгрупа e) 400 г/л. Максимальний вміст ЛОС у 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 та пиляної деревини. 

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

 Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю у відповідності зі 

стандартом ISO 9001. 

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні Вологість деревини не має перевищувати 20%. Роботи проводити за температури не нижче ніж  5°C, 
відносної вологості до 80%. Поверхню ретельно очистити від бруду, жиру й пилу. Оброблювана 
деревина не має 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 дігтярною 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 об’ємом). 
Дьоготь наносити жорстким пензлем і добре втирати в деревину, так щоби 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 зазнають атмосферні впливи впродовж усього року, рекомендується 
обробляти щорічно. Якщо на одній поверхні використовується дьоготь із різних партій, засіб 
необхідно перемішати в одній ємності для отримання однорідного кольору. 

Колір Темно-коричневий 

Витрата 5-10 м
2
/л - стругана деревина та колоди, 3-5  м

2
/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 (вбирання) деревини, ступеня розведення скипидаром. 

Робочі інструменти Пензель 

Очищення інструментів  Скипидар. 

Склад    Натуральний  деревний дьоготь із сосни. 

Додаткова інформація 

Морозостійкість   Не морозостійкий. 

Гарантійний термін 
зберігання 

2 роки. 

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

Запобіжні заходи 

  Обережно. Шкідливо для водних організмів із довгостроковими наслідками.  Спричиняє 
серйозне подразнення очей. У разі попадання на шкіру спричиняє  подразнення . У разі контакта зі 

шкірою може спричинити алергічну реакцію. Тримати в місці, недоступному для дітей. 
Використовувати захисні рукавички/спецодяг/засоби захисту очей/обличчя. У РАЗІ ПОПАДАННЯ В 
ОЧІ: Обережно промити очі водою впродовж декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо Ви ними 

користуєтеся і якщо це легко зробити. Продовжити промивання очей. Якщо подразнення очей 
триває: звернутися до лікаря. У РАЗІ ПОПАДАННЯ НА ШКІРУ: промити великою кількістю води. У 
разі подразнення  шкіри або появи висипу: звернутися до лікаря. 

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

Щільність 1,03 кг/л 

Об’єм/маса   1 л – 3 л – 5 л 

Наведена інформація про продукт заснована на результатах лабораторних досліджень та практичному досвіді застосування продукту залежно від 

місця й умов його використання. Як виробник, ми гарантуємо якість продукту і надаємо найкращі рекомендації щодо його правильного використання. Як 
виробник, ми не можемо контролювати умови та обставини транспортування, зберігання й використання нашого продукту, а також численні чинники, 
які впливають на його експлуатацію. Тому ми не несемо відповідальності за шкоду, спричинену недотриманням інструкцій щодо застосування і 
транспортування продукту або порушенням термінів і умов його зберігання, а також у разі використання продукту не за призначенням. Виробник 
залишає за собою право змінювати інформацію про продукт в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. Для отримання додаткової 
інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами: http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts або http://eskaro.ua/ru/kontakty_rus/. 

http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts

