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LIAKOR® EX-521 
 (ЛІАКОР EX-521) 

ВОГНЕБІОЗАХИСТ ДЕРЕВИНИ 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Liakor EX-521 хімічно активна рідина подвійної дії. Захищає дерев'яні будівельні конструкції від вогню, робить їх 
важкозаймистими, а також  запобігає розвитку мікроорганізмів (грибків, лишайників, бактерій тощо).     

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
 

Сировина антипірени і біоцидні сполуки 

Форма водний розчин 

Колір прозорий 

Густина 1,12±0,02 г/см
3 

рН 7,0 

Спосіб нанесення занурення в ваннах, розпилення, фарбування 

Кількість шарів два, три 

Температура під час роботи від +5 до +25 
0
С 

Витрата матеріалу від 150 до 250 г/м
2
 

Засіб для чистки інструменту вода 

 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 

 
Liakor EX-521 поставляється в готовому до застосування виді. Матеріал заливається в ванни куди занурюють 
сформовані пакети з пиломатеріалами. Після витримки в робочому розчині, протягом 1-2 хвилин, деревина 
достається і просушується в природних умовах в місцях захищених від дощу. При не великих об'ємах 
пиломатеріалів захист виконують за допомогою розпилюючих механізмів або щіткою.  Робочі інструменти і 
механізми після використання миються водою. При тривалому контакті з металом може визивати корозію. 

 
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

 
Матеріал є безпечним при зберіганні та транспортуванні. При застосуванні дотримуватись загальних правил 
безпеки та гігієни, використовувати індивідуальні засоби захисту гумові рукавиці і окуляри. У випадку 
попадання матеріалу на шкіру або в очі промити великою кількістю води. Матеріал нетоксичний.  
 

ФОРМА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

Liakor EX-521 постачається у ємностях по 1000, 200 кг, 20 кг. Вага нетто.  

В оригінальній закритій упаковці, в сухому приміщенні і при температурі від +5 до +25 
0
С матеріал може 

зберігатися щонайменше 12 місяців. 



 

 

 
УВАГА 

 
Правильне і ефективне застосування матеріалу не підлягає нашому контролю, тому гарантія розповсюджується 
тільки на якість матеріалів в межах наших умов продажу і постачання, не включаючи їх успішного використання. 
Ця інструкція анулює всі попередні, раніше представлені технічні дані цього виробу. 
Ми зберігаємо за собою право вносити в дану інструкцію зміни пов’язані з технічним прогресом. Інформація, 
яка подається нашими працівниками та виходить за межі цієї інструкції, вимагає письмового підтвердження.  
 
 

 

 


