
 

  

     

 

 
 

 

 

Color Wood Aqua 
Декоративно-захисний засіб для деревини 

 
 Напівпрозоре покриття 

 На основі акрилової дисперсії типу «core-shell» 

 Захищає деревину від вологи, цвілі, УФ випромінювання 

 Тонування за системою ESKAROCOLOR. 

 

      

       
 

Опис 

Властивості Декоративно-захисний засіб для деревини. 
 

Покриття не втрачає декоративно-захисних властивостей не менше ніж 8 років за умови дотримання 
рекомендацій виробника під час підготовки поверхні, нанесення засобу та експлуатації покриття.  
 

 Водорозріджуваний засіб на основі спеціальної акрилової мультифазної дисперсії нового покоління 
типу «Core-Shell» (ядро-оболонка). 

 Створює міцне ударостійке і водночас еластичне і гнучке напівпрозоре покриття.  

 Твердість покриття забезпечує ефект "антиблокінгу", тобто, пофарбовані вироби не злипаються під 
час складування і транспортування. 

 Створює атмосферостійке і водостійке напівпрозоре покриття, яке не тріскається, не відшаровується 

й не жовтіє. 
 Має глибоке проникнення, чудову адгезію і швидке висихання. 
 Вигідно підкреслює природну текстуру деревини та імітує колір цінних порід дерева. 

 Кольоровий склад легко й рівномірно розподіляється по поверхні. 
 Містить УФ абсорбувальні матеріали, які забезпечують високий ступінь захисту покриття та деревини 

від впливу сонячних променів. 

 Містить віск, який збільшує стійкість покриття до вологи й забруднень, а також створює відчуття 
оксамитової («soft feel») поверхні. 

 Містить антисептичні добавки, які запобігають поширенню цвілі та водоростей на обробленій 

поверхні. 
 Без різкого запаху, не горючий, пожежо- та вибухобезпечний. 
 

Гранично допустимий вміст ЛОС для продукту (Підгрупа e) 130 г/л. Максимальний вміст ЛОС у продукті <130 
г/л. 

Призначення Декоративно-захисний засіб для тривалого захисту дерев'яних фасадів. Для внутрішніх і зовнішніх робіт. 
При зовнішніх роботах, використовувати тільки тонований засіб або готові кольори, щоб зменшити 

ймовірність «вигорання» деревини. 



 

Типи поверхонь Нові або оброблені раніше деревозахисним засобом дерев'яні пиляні і стругані поверхні, а також інші вироби 

й конструкції з дерева, ДСП, фанера, шпон. Фасади, стінові панелі, обшивальні дошки, зруби, огорожі, 
карнизи, садові меблі, віконні рами, двері. 
Не використовувати для горизонтальних поверхонь зовні приміщень, для виробів з твердих порід деревини , 

а також для проолієних або просочених оліфою поверхонь. 

Стандарти якості  ЛОС (леткі органічні сполуки) – вміст згідно із директивою Європейського Союзу  2004/42/CЄ. 
 Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю згідно зі стандартом ISO 

9001. 

Технічні характеристики 

Підготовка 
поверхні перед 
фарбуванням 

Вологість деревини не вище 20%. Поверхню очистити від смоли, бруду, жиру й пилу. Деревина не повинна 
містити грибкових пошкоджень. Для очищення й відбілювання деревини використовувати спеціальні засоби. 
Після очищення поверхню вимити водою та висушити. З поверхні, раніше пофарбованої декоративно-

захисним засобом, повністю видалити старе покриття. Глянцеві поверхні обробити наждачним папером до 
матовості. Потемнілі ділянки деревини видалити механічно щіткою з жорсткою щетиною, прогнилі дошки 
замінити. Кріпильні деталі мають бути оцинкованими або обробленими антикорозійною ґрунтовкою. Зовні 
приміщень поверхню попередньо заґрунтувати біозахисною ґрунтовкою Biostop. Сучки обробити 

ізолювальним лаком. 
Увага! Результат застосування деревозахисних засобів залежить від повноцінного використання 
конструкційних методів захисту дерев'яних поверхонь: якісного дренажу, вентиляції, гідроізоляції стін із 

дахом. 

Нанесення Перемішати перед використанням і перемішувати під час роботи. Засіб із різних партій змішати перед 
використанням в одній ємності. Ретельно обробляти торці. Наносити за температури від + 10°С до +25°С і 

вологості повітря нижче 80% зовні приміщень: у 2 шари; всередині приміщень: в 1-2 шари. На стругану 
деревину наносити тонкими шарами. Для отримання однорідного тону на поверхні засіб наносити 
безперервно по всій довжині дошки в поздовжньому напрямку, по ворсу. Оброблена поверхня може мати 

різний відтінок залежно від пористості деревини, початкового кольору дерева й кількості нанесених шарів 
засобу. Якщо після нанесення першого шару на поверхні досягнута необхідна насиченість кольору, то 
другий шар можна наносити безбарвним засобом (зовні і всередині приміщень). Поверхні, які будуть 

зазнавати підвищених експлуатаційних навантажень всередині приміщень, додатково обробити відповідним 
більш міцним і зносостійким водорозріджуваним лаком. Для поверхонь, раніше пофарбованих кольоровими 
лесувальними засобами, вибирати схожий відтінок. 

Увага! Для зовнішніх робіт використовувати тільки тонований засіб або готові кольори. Обробку поверхонь 
робити так, щоб поверхня встигла висохнути до випадання вечірньої роси.  Роботи не проводити за умов 
прямого сонячного світла, підвищеної температури, сильного вітру. 

Догляд за 

пофарбованою 
поверхнею 

Очищення проводити через місяць вологою губкою або ганчіркою (водою або розчином нейтрального або 

слаболужного з рН 6-8 мийного засобу). Не використовувати абразивні очищувальні засоби, жорсткі губки й 
щітки. Не використовувати очищувальні засоби, що містять органічні розчинники. Не використовувати миття 
під тиском. Якщо поверхня потребує очищення раніше ніж через місяць, то виконувати його обережно м'якою 

вологою губкою або ганчіркою. 

Колір Готові кольори: білий, палісандр, горіх, каштан, кипарис, дуб, тик. Безбарвний засіб тонується за системою 
Eskarocolor. 

Тонування Машинне тонування безбарвного (Colorless) засобу за системою Eskarocolor (база EC).  

Витрата На одношарове покриття (без урахування розведення): пиляна деревина – 6…8 м²/л, стругана деревина – 
10…14 м²/л. 

Розріджувач Вода. 

Час висихання  На відлипання – 2…3 години, другий шар можна наносити через 12 годин (за температури повітря 20°C і 

відносної вологості повітря 80%). 

Робочі інструменти  Пензель. 

Очищення 
інструменту 

По закінченні робіт інструменти очистити водою із милом. 

Склад Акрилова дисперсія, біоциди, віск, функціональні добавки, вода. 

Інформація 

Морозостійкість  Не морозостійкий під час зберігання. 

Гарантійний термін 

зберігання 

3 роки. 

Умови зберігання Зберігати та транспортувати в закритій оригінальній тарі за температури від + 5°С до +30°С. Не 
заморожувати. У неповній тарі склад не витримує тривалого зберігання. Відкриту упаковку рекомендується 

використовувати протягом місяця. Берегти від впливу вологи, нагрівальних приладів та прямих сонячних 
променів. 

Засоби безпеки  Містить 4,5-дихлор-2-октил-2H-ізотіазол-3-он, 3-йодо-2-пропінілбутилкарбамат, 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он. 
Може спричинити алергічну реакцію. За необхідності звернутися за медичною допомогою, по можливості 

показати упаковку/маркування продукту. Тримати в місці, недоступному для дітей. Для очищення 
забрудненої засобом поверхні і предметів використовувати воду. Для запобігання нещасних випадків 
рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. 

Утилізація Не виливати в каналізацію. Не допускати попадання в навколишнє середовище. Упаковку, сухі звичайні та 

рідкі відходи утилізувати відповідно до місцевого законодавства. 

Об’єм 0,07 л – 0,75 л – 2,5 л – 9 л 



 

 

Наведена інформація про продукт заснована на результатах лабораторних досліджень і практичному досвіді застосування продукту 

в залежності від місця і умов його використання. Як виробник, ми гарантуємо якість продукту і надаємо найкращі рекомендації по 
його правильному використанню. Як виробник, ми не можемо контролювати умови та обставини транспортування, зберігання та 
використання нашого продукту, а також численні фактори, які впливають на його експлуатацію. Тому, ми не несемо відповідальності 

за шкоду, спричинену недотриманням інструкцій із застосування та транспортування продукту або порушенням термінів і умов його  
зберігання, а також при використанні 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: https://eskaro.ua/ru/shkola_krasok/voprosy-otvety/ 


