
УНІВЕРСАЛЬНІ СИСТЕМИ 3 В 1
ВИКОРИСТАННЯ ВОДОРОЗЧИННИХ ПОКРИТТІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ SIKKENS

ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ



СИСТЕМИ 3 В 1                                 

CETOL WF 771

БЕЗПЛІВКОВА МАТОВА ВОДОРОЗЧИННА

УНІВЕРСАЛЬНА ТРИШАРОВА СИСТЕМА

CETOL WF 761

ТОНКОПЛІВКОВА НАПІВМАТОВА

ВОДОРОЗЧИННА УНІВЕРСАЛЬНА

ТРИШАРОВА СИСТЕМА

RUBBOL WF 361

НАПІВМАТОВА ПОКРИВНА

ВОДОРОЗЧИННА УНІВЕРСАЛЬНА

ТРИШАРОВА СИСТЕМА



Властивості CETOL WF 771

• Безплівкове покриття

• Система 3 в 1: ґрунтуюче, проміжне та фінішне покриття 

в одній ємності

• Високий рівень захисту від УФ-випромінювань

• Повторює пори деревини

• Характеризується високою паропроникністю

• Покриття з тонкою плівкою та ефектом "Oil Finish"

• Тонується в широкій гамі кольорів

СЕРТИФІКАЦІЯ: протестована відповідно до DIN EN 71, 

частина 3 «Безпека іграшок»



Характеристики

1. Щільність: 1,00 кг/л

2. Зв’язувальна речовина: акрилово-алкідні смоли

3. Теоретичні витрати: 250-300 мл/м² на три шари

4. Застосування: для зовнішніх та внутрішніх робіт

5. Призначення: напівстабільні та нестабільні конструкції 

6. Спосіб нанесення: вакуумний, занурення, облив, пензель

7. Системи тонування: Celco, JCC, NEI

SIKKENS
CETOL
WF 771

https://shlifarb.com.ua/ua/sistema-3-v-1-sikkens-cetol-wf-771-bezbarvna-tu-10-l/
https://shlifarb.com.ua/ua/sistema-3-v-1-sikkens-cetol-wf-771-bezbarvna-tu-10-l/
https://shlifarb.com.ua/ua/sistema-3-v-1-sikkens-cetol-wf-771-bezbarvna-tu-10-l/


Особливості застосування
CETOL WF 771

Для всіх видів деревини

• Хвойні породи дерева, такі як сосна, 

ялина, модрина

• Тропічні породи дерева, такі як іпе, 

бангкірай, меранті, тік

• Листяні породи дерева, такі як дуб

• Термічно модифікована деревина

Захист та краса для

• Настилу

• Фасадів та балюстради

• Теплиць, садових меблів та садових

огорож

• Конструкцій даху та інших дерев'яних

конструкцій як ззовні так і в середині

будинку



ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ CETOL WF 771

ФАСАД: колір Аляска







Властивості CETOL WF 761

• Тонкоплівкове покриття

• Система 3 в 1: ґрунтуюче, проміжне та фінішне покриття 

в одній ємності

• Високий рівень захисту від УФ-випромінювань

• Атмосферостійкість

• Повторює пори деревини

• Високий ступінь прозорості

• Тонується в широкій гамі кольорів

СЕРТИФІКАЦІЯ: протестована відповідно до DIN EN 71, 

частина 3 «Безпека іграшок»



SIKKENS
CETOL
WF 761

Характеристики

1. Щільність: 1,01 кг/л

2. Зв’язувальна речовина: акрилат

3. Теоретичні витрати: 200-250 мл/м² на три шари

4. Застосування: для зовнішніх та внутрішніх робіт

5. Призначення: напівстабільні та нестабільні конструкції 

6. Спосіб нанесення: пензель, традиційне розпилення

7. Системи тонування: JCC, NEI, RAL

https://shlifarb.com.ua/ua/sistema-3-v-1-sikkens-cetol-wf-761-bezbarvna-tc-10-l/
https://shlifarb.com.ua/ua/sistema-3-v-1-sikkens-cetol-wf-761-bezbarvna-tc-10-l/
https://shlifarb.com.ua/ua/sistema-3-v-1-sikkens-cetol-wf-761-bezbarvna-tc-10-l/


ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ CETOL WF 761

Колір J009T по каталогу JCC



Колір J007T по каталогу JCC



Властивості RUBBOL WF 361

• Покривне покриття

• Система 3 в 1: ґрунтуюче, проміжне та фінішне покриття 

в одній ємності

• Атмосферостійкість

• Добре розрівнюється

• Має гарну покривну здатність

• Тонується в широкій гамі кольорів

СЕРТИФІКАЦІЯ: протестована відповідно до DIN EN 71, 

частина 3 «Безпека іграшок»



Характеристики
1. Щільність: 1,13 кг/л

2. Зв’язувальна речовина: акрилат

3. Теоретичні витрати: 100-120 мл/м² на один шар без 

урахування втрат

4. Застосування: для зовнішніх та внутрішніх робіт

5. Призначення: стабільні, напівстабільні та нестабільні 

конструкції 

6. Спосіб нанесення: пензель, традиційне розпилення

7. Системи тонування: Acomix (5051), NCS, RAL, Колір року 2022

SIKKENS
RUBBOL
WF 361

https://shlifarb.com.ua/ua/farba-na-vodniy-osnovi-sikkens-rubbol-wf-361-bila-b01-10-l/
https://shlifarb.com.ua/ua/farba-na-vodniy-osnovi-sikkens-rubbol-wf-361-bila-b01-10-l/
https://shlifarb.com.ua/ua/farba-na-vodniy-osnovi-sikkens-rubbol-wf-361-bila-b01-10-l/


ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ RUBBOL WF 361

ВІКНА: колір Білий





СУПУТНІ ТОВАРИ

CETOL WP 567 BPD

БІОЦИДНИЙ ПРОЗОРИЙ

ВОДОРОЗЧИННИЙ ҐРУНТ

KODRIN WV 456

ПРОЗОРИЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ

ПОПЕРЕЧНИХ ЗРІЗІВ ДЕРЕВИНИ



Властивості CETOL WP 567 BPD

• Лесуючий антисептичний ґрунт

• Захищає від грибкових захворювань

• Глибоко проникає в деревину

• Має гарне обтікання

• Тонується в широкій гамі кольорів



Характеристики

1. Щільність: 1,0 кг/л

2. Зв’язувальна речовина: акрилат сополімер

3. Теоретичні витрати: 50-160 мл/м²

4. Застосування: для зовнішніх робіт

5. Призначення: стабільні, напівстабільні та нестабільні 

конструкції 

6. Спосіб нанесення: вакуумний, занурення, облив, пензель

7. Системи тонування: JCC, NEI

SIKKENS
CETOL

WP 567 BPD

https://shlifarb.com.ua/ua/lesuyuchiy-grunt-na-vodniy-osnovi-sikkens-cetol-wp-567-bpd-biotsidniy-bezbarvniy-tc-20-l/
https://shlifarb.com.ua/ua/lesuyuchiy-grunt-na-vodniy-osnovi-sikkens-cetol-wp-567-bpd-biotsidniy-bezbarvniy-tc-20-l/
https://shlifarb.com.ua/ua/lesuyuchiy-grunt-na-vodniy-osnovi-sikkens-cetol-wp-567-bpd-biotsidniy-bezbarvniy-tc-20-l/


Властивості KODRIN WV 456

•Для обробки поперечних зрізів деревини

• Гарна еластичність

• Легко наноситься

• Швидко сохне

• Має незначний запах



Характеристики

1. Щільність: 1,0 кг/л

2. Зв’язувальна речовина: акрилат

3. Теоретичні витрати: 100 мл/м²

4. Застосування: зовнішніх та внутрішніх робіт

5. Призначення: стабільні, напівстабільні та нестабільні 

конструкції 

6. Спосіб нанесення: пензель, шпатлювання

SIKKENS
KODRIN
WV 456

https://shlifarb.com.ua/ua/germetik-dlya-poperechnikh-zriziv-derevini-sikkens-kordin-wv-456-bezbarvniy-0-75-l/
https://shlifarb.com.ua/ua/germetik-dlya-poperechnikh-zriziv-derevini-sikkens-kordin-wv-456-bezbarvniy-0-75-l/
https://shlifarb.com.ua/ua/germetik-dlya-poperechnikh-zriziv-derevini-sikkens-kordin-wv-456-bezbarvniy-0-75-l/


СИСТЕМА ЛЕСУЮЧОГО ОЗДОБЛЕННЯ
НАПІВСТАБІЛЬНИХ ТА НЕСТАБІЛЬНИХ

БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ДЕРЕВИНИ



СИСТЕМА ПОКРИТТІВ
SIKKENS

o Cetol WV 567 BPD – біоцидний ґрунт

o Cetol WF 771 - ґрунтування

o Cetol WF 771 - проміжне покриття

o Cetol WF 771 - фінішне покриття



Загальні рекомендації
1. Оздоблювальні роботи проводити при середньодобовій температурі повітря, яка не повинна опускатися нижче

15°С і не перевищувати 30°. 

2. Атмосферна вологість має бути більше 80%.

3. Вологість деревини, що фарбується, в межах 14-16%.



Попереднє шліфування поверхні
Попереднє шліфування деревини виконати абразивним матеріалом із зерном P60-150, який надійно кріпимо до кутової шліфувальної

машинки або до іншого відповідного для даної операції інструменту. При виконанні шліфування не забуваємо про індивідуальні

засоби захисту органів зору та дихання. Видалити всі незначні нерівності можна вручну за допомогою наждачного паперу.

Шліфування виконувати в обов'язковому порядку. Оскільки ця операція потрібна для зняття верхнього «мертвого» шару деревини, або

старого покриття, вирівнює поверхню під майбутню обробку, підвищує адгезію та поглинання матеріалу.

А також в тих місцях, де деревина не буде вирівняна, фарба ляже нерівномірно: у заглибленнях її накопичуватиметься багато, а на

випнутих ділянках буде тонкий шар. З часом це призведе до швидкого руйнування лакофарбового покриття. 



Нанесення деревозахисту CETOL WP 567 BPD

Наступний етап – це нанесення просочення зі спеціальними складами, які захистять деревину від гниття під

впливом вологи, від грибка та шкідників. Наносити просочення рекомендується в один шар. Якщо ж пропустити

цей етап, то незабаром нанесена фарба швидко почне вицвітати, а деревина псуватися.

Антисептичний ґрунт Cetol WP 567 BPD вже готовий до використання, його можливо затонувати в основний колір. 

Застосування біоцидів є безпечним, але не можна застосовувати два різні продукти з BPD добавками або

фунгіцидною функцією.



Нанесення ґрунтувального шару CETOL WF 771

Тут важливо не поспішати – рухи мають бути плавними, продукт потрібно наносити рівномірно вздовж волокон деревини і

стежити, щоб не було надлишку. Фарбувати починають зверху вниз – це оберігає від потоків, крапель тощо. Один

конструктивний елемент фарбується за один підхід - тоді шари ґрунту не будуть "наповзати" один на одного. З особливою

ретельністю необхідно фарбувати торцеві частини - вони набирають багато вологи, тому й потребують додаткової обробки

та накладки більше товстого шару. Наносити ґрунт рекомендується в один шар. 



Нанесення герметика Kodrin WV 456 на зрізи деревини

Через 2-4 години після нанесення першого кольорового шару CETOL WF 771 потрібно обробити поперечні зрізи

деревини спеціальним герметиком для зменшення всмоктування вологи через торці деревини та значного

зниження ймовірності розтріскування виробу.



Нанесення проміжного та фінішного шарів CETOL WF 771

Через 2-3 години після нанесення герметика потрібно здійснити легке шліфування (матування) виробу скотч-брайтом із
зерном P280-320. Це потрібно для покращення адгезії наступного шару. Наносимо проміжний шар CETOL WF 771.

Після висихання проміжного шару, близько 3-4 годин, знову потрібно здійснити легке шліфування (матування) виробу
скотч-брайтом із зерном P280-320. Наносимо фінішний шар універсальної системи 3 в 1 CETOL WF 771.

*Після закінчення обробки, виріб не повинен змінювати розміри шляхом підрізання і т.п. Якщо такі зміни розміру
необхідні, то тоді всі зрізи потрібно пофарбувати та нанести спеціальний герметик.



ПОЯСНЕННЯ ДО ПІКТОГРАМ

- занурення

- нанесення пензлем

- автоматичне занурення

- устаткування типу «Vacumat»

- щіткове фарбувальне обладнання

- напівстабільні конструкції:

- нестабільні конструкції

- стабільні конструкції:

- матеріал підходить для фарбування

дверей

- розчинник

- водорозчинне покриття

- берегти від замерзання

- берегти від потрапляння прямих

сонячних променів

- очищення інструменту

- захисні рукавички

- захисна маска

- випаровування летючих

речовин класу А+

- розпилення

вікна, зовнішні двері, зимові садові

конструкції

елементи з деревини у готових конструкціях

-високоякісна профільована дошка

-шпунтова/фронтонна дошка

-стійково-ригельні конструкції, клеєний

багатошаровий брус, грати, крокви, зовнішні

ворота, балкові конструкції, складні

віконниці, заміські та садові будиночки, 

високоякісні садові конструкції та фасадні

панелі з деревини

прості садові дерев'яні конструкції

(роздільні грати, огорожі, альтанки, навіси

для автомобілів, дощаті настили тощо), 

дитячі ігрові конструкції, навіси, конструкції

для тварин, прості системи з профільованої

дошки, обшивка стін, опалубка, тераси, 

дерев'яна підлога


