
Технічний опис
H1 Fire Protect External      
Вогнебіозахист для деревини зовнішній зелений

Властивості
- водостійкий;
- при обробці надає деревині від зеленого до

фісташкового відтінку (в залежності від типу і
способу нанесення);

- не вимагає додаткового покриття ЛФМ, що не
перешкоджає склеюванню і фарбуванню.

Опис продукції
Склад застосовується для дерев'яних конструкцій, які можуть вступати у 
взаємодію з водою, захищаючи їх від гниття, цвілі й загоряння. Засіб не впливає 
на властивості оброблюваних поверхонь, зберігаючи їх структуру, колір, 
здатність до склеювання і т.д. Ускладнює загоряння і розповсюдження полум'я 
по поверхні деревини. Після оброблення, в просоченій деревині утворюється 
подвійна захисна оболонка. З часом захист просоченої ділянки проявляється по 
всій товщині.

Сфера застосування
Призначений для оброблення дерев'яних поверхонь у важких умовах 
експлуатації (класи умов служби з VIII - ХIII по ГОСТ 20022.2-80); захисту 
деревини, паль, шпал, стовпів, парканів, воріт, підлог, дверей, вікон, крокв, 
дерев'яних частин горищних покриттів, дерев'яних деталей будівель для 
тварин, верхніх настилів відкритих споруд, елементів будівель і споруд, які 
експлуатуються в умовах помірного вимивання, яке періодично утворюється і 
стікає з поверхні конденсатом.

Підготовка основи
Деревина, яка підлягає обробці повинна відповідати вимогам п.3.1 ГОСТ 30219. 
Вологість деревини, не повинна перевищувати 30% (вимірювання здійснюються 
за допомогою електровологоміра за ГОСТ 20022.14). Поверхня деревини перед 
нанесенням продукту повинна бути очищена від кори, бруду, пилу, напливів 
смоли, жирних і бітумних плям і за потребою відшліфована. Для видалення 
бруду і пилу використовують щітки, пензлі і ганчірки. Не допускається нанесення 
продукту на раніше покриту лаком або фарбою поверхню, її необхідно очистити. 
Якщо поверхня деревини пошкоджена деревофарбуючими грибами (синєвою), 
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рекомендується першочергове оброблення дизенфікуючим відбілювачем, який 
повертає деревині природний колір. Механічну обробку деревини необхідно 
виконати до просочення.

Виконання робіт
Перед застосуванням перемішати. Під час оброблення антипіреном поверхня на 
деякий час отримує коричневе забарвлення, яке переходить потім в фісташкове 
(жовто-зелене). Роботи рекомендовано проводити на відкритому повітрі при 
температурі навколишнього середовища від +10 °C до +30 °C і відносній 
вологості повітря не більше 70%. Для надання деревині 1 класу вогнезахисту 
нанесення проводять шляхом занурення матеріалу в готовий розчин на 20-30 
хвилин. Для прискорення поглинання рекомендується підігріти готовий розчин 
до температури 65-80 °С. Фіксація розчину в деревині відбувається протягом 3-7 
днів, у цей період деревину можна використовувати для будівельних робіт, але 
рекомендовано захистити її від потрапляння води, атмосферних опадів і 
контакту з ґрунтом.
Для надання деревині 2 класу вогнезахисту нанесення відбувається за 
допомогою валика, пензля з синтетичним ворсом чи фарбопульта в 2-4 шари 
(до досягнення необхідної витрати) з проміжним сушінням між нанесеними 
шарами не менше 2 годин. Наносити продукт потрібно рівномірно без пропусків, 
бажано просочувати щілини і місця з'єднання окремих деталей. Просочення 
промерзлої деревини не допускається. Під час роботи з продуктом необхідно 
застосовувати індивідуальні засоби захисту: спецодяг, гумові рукавички, 
респіратор, захисні окуляри.

Умови зберігання
У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях  із постійною 
температурою від +5 оС до +30 оС. При транспортуванні берегти від 
заморожування! Готовий розчин вогневибухонебезпечний!

Термін придатності
12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. Після відкриття готовий 
розчин використовувати протягом 7 днів. 
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вогнебіозахист
для зовнішніх робіт
дерев'яні покриття
світло-зелений
1,05 г/см3

від +10 °C до +30 °C
6 годин
0,25-0,50 л на 1 м2 при одношаровому 
нанесенні, залежно від породи дерева 
250 г/м 2
6,5 ± 2   
не створює плівку

1 клас - при просоченні методом "гаряча-
холодна ванна"
2 клас - при нанесенні розчину інструментом

до 2 років

до 45 років залежно від просочування 
складу деревиною, методу нанесення та 
умов експлуатації
1 л., 5 л., 10 л.

Технічні характеристики
Захисні властивості: 
Застосування:
Тип поверхні:
Колір розчину:
Густина розчину при 20 оС: 
Температура застосування:
Час висихання:
Витрата:

Укривистість:
Водневий показник (рН): 
Ступінь блиску:
Клас вогнезахисту згідно з 
ГОСТ 16363-98: 

Термін збереження 
вогнезахисного ефекту:
Термін збереження 
біозахисного ефекту:

Фасування:
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