


Поширені питання по обробці деревини
➢ Навіщо фарбувати дерев'яний будинок? (с. 3)

➢ Чи потрібне шліфування деревини перед фарбуванням? (с. 9)

➢ Навіщо використовувати антисептик?(с. 14)

➢ Як правильно підібрати ЛКМ та систему фарбування?(с. 20)

➢ Як колір впливає на стійкість фінішного покриття?(с. 31)

➢ Із яких етапів складається правильний захист деревини?(с. 35)

➢ Навіщо герметизувати поперечні зрізи деревини?(с. 38)

➢ Чи необхідне відновлення покриття?(с. 41)

➢ Загальні рекомендації по фарбуванню будинку (с. 44)



































Найкращі антисептики для деревини
Варто зауважити, що найкращими антисептичними продуктами вважаються ті, які мають позначку BPR* або BPD. 
Такі покриття мають у своєму складі біоцидні речовини, які призначені для знищення, стримування, знешкодження будь-яких 
шкідливих організм та для запобігання їх дії на деревину.

*BPR - це новий розроблений регламент про використання біоцидних продуктів, який вступив в дію з 1 вересня 2013 року і скасовує Директиву 
про біоцидні продукти 98/8/EC (BPD).
Регламент має на меті покращити функціонування ринку біоцидних продуктів у ЄС, забезпечуючи при цьому високий рівень захисту людей та 
навколишнього середовища.

Pinotex Wood Primer BPR Sikkens Cetol WP 567 BPD

https://shlifarb.com.ua/ua/gruntovka-dlya-dereva-pinotex-wood-primer-biotsidna-bezbarvna-3-l/
https://shlifarb.com.ua/ua/lesuyuchiy-grunt-na-vodniy-osnovi-sikkens-cetol-wp-567-bpd-biotsidniy-bezbarvniy-tc-20-l/












Універсальні системи 3 в 1

Пропонуємо, як один з варіантів, для обробки фасаду дерев'яного будинку використовувати водорозчинні покриття Sikkens

безплівкова матова водорозчинна
універсальна тришарова система

CETOL WF 771

*Тут можете ознайомитися з детальною презентацією по системах 3 в 1 

CETOL WF 761 RUBBOL WF 361

тонкоплівкова напівматова водорозчинна 
універсальна тришарова система

напівматова покривна водорозчинна 
універсальна тришарова система

https://shlifarb.com.ua/ua/sistema-3-v-1-sikkens-cetol-wf-771-zatonovana-baza-tu-10-l/
https://shlifarb.com.ua/upload/iblock/7ed/85b8js2kg5eexiahhm30afvbrgoi14az/shlifarb-sikkens-water-systems-3in1.pdf
https://shlifarb.com.ua/ua/sistema-3-v-1-sikkens-cetol-wf-761-bezbarvna-tc-10-l/
https://shlifarb.com.ua/ua/farba-na-vodniy-osnovi-sikkens-rubbol-wf-361-bila-b01-10-l/




Стабільні конструкції
До стабільних конструкцій відносяться:

❖ Зовнішні вікна
❖ Вхідні двері
❖ Зимові садові конструкції

У цих елементів мінімальний обмін вологи та 
мінімальна зміна геометрії. Це пов'язано з тим, що 
конструкційно дані елементи з усіх боків захищені 
прорізами, у них всі стики герметичні, відповідно 
геометрію вони не змінюють і вологу практично не 
вбирають в себе.

При фарбуванні даних елементів використовуються свої 
покриття, свої системи. Це товстошарові системи з 
дуже щільною товстою плівкою завтовшки близько 
100-120 мкм. Їх період поновлення досить тривалий і 
становить 5-10 років. Особливо якщо щорічно 
використовувати спеціальний набір по догляду за 
дерев'яними вікнами Sikkens WV 806.

https://shlifarb.com.ua/ua/nabir-po-doglyadu-za-derev-yanimi-viknami-sikkens-wv-804/






На нашому сайті є рубрика «Матеріали в роботі» присвячена використанню покриттів різних брендів. Тут 
також є замітки про використання багатошарових систем для обробки деревини в різних типах конструкцій. 

Модель корабля для 
дитячого майданчика

Наведемо кілька прикладів.

Огородження 
тераси

Оновлення фасаду 
будинку з сосни

Фінішне фарбування 
фасаду ресторану

https://shlifarb.com.ua/ua/nashi-produktyi-v-deystvii/
https://shlifarb.com.ua/ua/nashi-produktyi-v-deystvii/produkty-sikkens-korabl-iz-massiva-akatsii/
https://shlifarb.com.ua/ua/nashi-produktyi-v-deystvii/produkty-sikkens-ograzhdenie-iz-sosny/
https://shlifarb.com.ua/ua/nashi-produktyi-v-deystvii/produkty-sikkens-ograzhdenie-iz-sosny/
https://shlifarb.com.ua/ua/nashi-produktyi-v-deystvii/produkty-sikkens-derevyannyy-fasad/
https://shlifarb.com.ua/ua/nashi-produktyi-v-deystvii/produkty-sikkens-massiv-duba-dubovyy-shpon/












Загальні рекомендації
Перш ніж переходити безпосередньо до послідовності дій при 
обробці деревини, варто звернути увагу на деякі важливі умови.

Вологість деревини
Дуже важливий фактор. Цей показник вимірюється 
вологоміром. У кожного виконроба та технолога цей пристрій 
має бути в обов'язковому порядку. Оптимальна вологість для 
обробки деревини в межах 14-16%.

Температура навколишнього середовища
Ще один не менш важливий фактор як для матеріалів на 
водній основі, так і для олій та алкідів.

Температура поверхні та навколишнього середовища повинна 
бути не нижче +5...10° С. В іншому випадку ЛФМ вже 
починають кристалізуватися і втрачають всі необхідні 
властивості, що виключає можливість їхнього застосування.

Атмосферна вологість має бути більше 80%.
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