
Технічний опис
H7 Fire Protect Professional     
Вогнебіозахист для деревини 

Властивості
- екологічно чистий, нетоксичний;
- при обробці не змінює колір деревини.
- не вимагає додаткового покриття ЛФМ, що не

перешкоджає склеюванню і фарбуванню.
- 1клас вогнезахисту при нанесені щіткою.
- у складі є потужні біоциди - добре захищає

від комах

Опис продукції
Сертифікований в Україні вогнебіозахисний засіб для зовнішніх і внутрішніх 
робіт. Перетворює дерево в важко займистий матеріал, забезпечує 1 (першу) 
групу вогнезахисної ефективності.
Для високоефективного комплексного захисту від вогню і біоураження 
деревяних конструкцій і виробів (стін, балок, будівельних систем, що несуть 
бруси, перекриттів, лаг, віконних і дверних блоків і  т.д.)
Сфера застосування
Призначений для надійного захисту будь-яких дерев'яних конструкцій (несучі 
опори, балки і тд.) у житлових, виробничих, адміністративних, загальноосвітніх, 
дитячих дошкільних та інших типах будівель з метою забезпечення першого 
класу вогнебіозахисної активності, за допомогою нанесення розчину щіткою.

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 складу 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 складу на раніше покриту лаком або фарбою поверхню, її необхідно 
очистити.  Якщо поверхня деревини пошкоджена деревофарбуючими грибами 
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(синєвою), рекомендується першочергове оброблення дизенфікуючим 
відбілювачем, який повертає деревині природній колір. Механічну обробку 
деревини необхідно виконати до просочення.

Виконання робіт
Розчин наноситься на деревину і дерев’яні конструкції, що не піддаються 
подальшій механічній обробці. Деревина повинна бути очищена від кори, смоли, 
пилу, бруду і т.п. Дерев’яні поверхні, що підлягають обробці антипіреном, не 
повинні бути пофарбовані або оброблені плівкоутворювальним складом. Перед 
просоченням вогнезахисною сумішшю H7 FIRE PROTECT PROFESSIONAL, 
розчин необхідно перемішати. Якщо деревина уражена пліснявою, цвіллю або 
«синявою», рекомендовано обробити відбілювачем для деревини, який має 
виражений фунгіцидний та відбілюючий ефект. Можливі 2 способи обробки 
деревини: 1.Нанесення робочого складу на поверхню деревени за допомогою 
валика, кисті з синтетичним ворсом, фарбопульта в 2-3 шари (до досягнення 
необхідної витрати) без проміжної сушки. 2.Занурення матеріалу в робочий 
розчин. Час витримки в робочому розчині 3-5 хвилин. Ємності та обладнання 
для роботи з препаратом повинні бути виготовлені з пластмаси, скла, 
нержавіючої сталі,  алюмінію. Для прискорення поглиблення рекомендуються 
нагріти продукт до температури (30-40) оС. Температура оброблювальної 
поверхні повинна бути не нижче +5 оС. Нанесення розчину повинно бути 
рівномірним по всій оброблювальній поверхні. Оброблену деревину слід 
захистити від попадання води і атмосферних опадів на термін не менше 48 
годинпри температурі не нижче +5 оС і відносній вологості повітря не більше 
80%. При використанні інших лакофарбових матеріалів необхідно в непомітному 
місці провести пробне фарбування для визначення сумісності одержуваних 
покриттів.

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 внутрішніх робіт
дерев'яні покриття, ДСП, ДВП, МДФ 
безбарвний
1,4 г/см3

від +10 °C до +30 °C
6 годин
для досягнення 1групи вогнезахисної 
активності витрата засобу повинна складати 
не менше 300-350 г/м2, при нанесенні 
пензликом,валиком чи розпилювачем

10,5±1,5
створює плівку

1 клас, при нанесені від 300-350 г/м2

до 10 років

до 25 років ( в залежності від 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:
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Витрата:

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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