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ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

«MIKS color»  
ПОРОЗАПОВНЮВАЧ «ВЛ-10» 

ОПИС 

Порозаповнювач «ВЛ-10» – розчин 
полівінілбутиралю в органічних розчинниках. 

 Ефективно заповнює пори деревини

 Утворює гладку поверхню без ворсу   після
шліфування 

 Значно зменшує витрату фінішних 
лакофарбових матеріалів 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Для просочування дерев'яних поверхонь з метою 
заповнення пор перед нанесенням різних 
лакофарбових матеріалів: паркетних лаків, лаків 
загального призначення, а також акрилових, 
поліуретанових, нітроцелюлозних та інших лаків та 
емалей. 

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 
Поверхню очистити від бруду та пилу, за 
необхідності обробити «Miks color» 
Антисептиком універсальним.      

ПІДГОТОВКА ПОРОЗАПОВНЮВАЧА 

Порозаповнювач постачається готовим до 
використання, перед застосуванням  ретельно 
перемішати. 

НАНЕСЕННЯ 

Робочі умови при нанесенні: 
Температура повітря не нижче 5 °С, відносна 
вологість повітря не вище 80 %. 
Порозаповнювач наносити пензлем або 
валиком. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип Вініл-бутираль 

Густина 0,8  г/см3 

Зовнішній вигляд Однорідна рідина 

Колір 
порозаповнювача 

Від безбарвного до 
світло- жовтого 

Витрата (норма 
обробляння поверхні 
 у 1 шар) 

9-11 м2/кг в залежності
від виду деревини  та

стану поверхні 

Час висихання 
 (за температури 
  (20 °С і відносної 
волого-сті повітря не 
більше 80 % 

Не більше 1,5 год. 

Паковання 2,1 кг; 

ЗБЕРІГАННЯ 

Порозаповнювач слід зберігати в щільно закритій 
заводській тарі, в недоступному для дітей місці, 
оберігаючи від впливу нагрівальних приладів та  
прямих сонячних променів. Гарантійний термін 
зберігання – 9 місяців від дати виготовлення. 

УТИЛІЗУВАННЯ 

Рідкі залишки не виливати к водостоки, водойми, 
каналізацію або грунт.  
Після використання порожню тару можна 
утилізувати як будівельне сміття. 
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 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ 

Порозаповнювач пожежонебезпечний. 
Берегти від вогню! 
При проведенні  робіт з порозаповнювачем, а 
також після їх завершення, необхідно ретельно 
провітрювати приміщення.  
Застосовувати засоби індивідуального захисту. 
Див. Паспорт безпеки на матеріал та етикетку. 

ПРИМІТКИ 

На кожну партію порозаповнювача видається 
сертифікат якості. 
Ця інформація є результатом знань наших 
спеціалістів, отриманих на основі  лабораторних 
досліджень та практичного досвіду. Ми ні в якому 
разі не несемо відповідальності при 
використанні нашої продукції за межами нашого 
контролю і гарантуємо лише якість самого 
матеріалу. Ми залишаємо за собою право на 
можливі зміни без попереднього повідомлення 
покупців. 
Система якості відповідає стандарту  
ДСТУ EN ISO 9001. 
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