
Екологічні німецькі лазурі та 
фарби для дерева

Захист дерев'яних 
будинків і терас



ACRYL 100
Акрил каучуковий герметик для герметизації швів та тріщин 
в дерев'яному зрубі 

Висока еластичність та пружність   
до 160% від початкового розміру
Можливе подальше фарбування 
лазурями Remmers
Не містить розчинників та діючих 
антисептиків
Стійкість до впливу вологи, 
швидке твердіння
Довговічність  до 25 р (з практики)
Відмінна адгезія до дерев'яних 
поверхонь

Сфера застосування
■ Шви між колодами або 

брусом
■ Герметизація тріщин
■ Внутрішні приміщення
■ Монтажні шви віконних  рам
■ Сухе будівництво з 

гіпсокартону і пінобетону

Витрата: близько 100 
мл/погонний  метр при площі 
перетину шва 1 см2

Упаковка:
Алюмінієва туба 957 г

Герметик для швів
Ззовні і  всередині

Герметик Acryl 100 
застосовується для  герметизації 
швів шириною до 6 см, як  ззовні, 
так і всередині приміщень.

Властивості Білий Бук

Піхта

Тік

Бронзовий

Коричневий

Пінія

Індивідуальна 
кольоровка

Сірий

Орегон

Коричнево-бежевий

Світло-сірий

Чорно-сірий

Кремово-білий



INDULINE SW-910
Плівкоутворюючий захист для торців (просочення) на 
водній основі
Властивості

Прозоре водне плівкоутворююче   
просочення для захисту торців 
дерев'яних конструкцій від вологи та  
розтріскування.

■ Утворює безбарвну, еластичну,  
водовідштовхуючу плівку

■ Пропереджує поглинання води  
поверхнею торців та V-подібних 
швів

■ Ефективне збереження 
стабільності об'єму без 
розтріскування

■ Наноситься пензлем, валиком

Витрата:

■ Торці та зрізи брусу та дощок
■ Вікна, паркани, ворота, вхідні  

двері, профільовані вироби,  
крокви

■ Грунт для МДФ–плит проти  
водопоглинання

■ Для зовнішніх робіт

Упаковка: 20 л
Витрата: 100 мл/м2Близько 100 мл/м2 

Сфера застосування

Для обробки поверхонь розрізу та 
торцевого розпилу деревини та  
дерев'яних конструкцій. Наприклад: 
торців колод и брусу в  зрубах, крокв 
та несучих балок, а  також дверних та 
віконних блоків.

ADOLIT BS3
Концентрований грунт для тимчасового захисту сирої деревини від цвілі, синіви 

Для тимчасового захисту 
свіжозрубаної і свіжорозпиленої 
деревини (природної вологості) від 
ураження цвіллю та синню. Зокрема 
перед весняно-літнім сезоном.

Упаковка:  30 л 1000 л

Витрата:
На 1 м2 дерев'яної поверхні  
потрібно приблизно 150 – 180 мл  
готового до застосування розчину  
(концентрація розчину не менша  2 
– 4%).

Засіб для профілактичного тимчасо- 
вого захисту свіжозрубаної і 
свіжорозпиленої деревини  від 
ураження синню на основі  
четвертинних амонієвих сполук. 
Водорозчинний концентрат.
■ Оптимальна комбінація 

діючих речовин (Quat/IPBC)
■ Низька витрата
■ Захист від синівипонад 6 місяців
■ Різноманітні методи обробки 

(занурення, обливання, 
розпорошення, тощо).

Грунти, антисептики
Зовнішній захист

Сфера застосуванняВластивості



ADOLIT TPP1
Водорозчинний концентрат органічних антисептиків для 
довгострокового захисту

Підходить для обробки 
статично  навантаженої 
деревини (будівельних 
конструкцій) всередині і ззовні.

Упаковка:    120 кг   1000 кг

Витрата:
Концентрат, розводиться водою у 
відношенні 1:9 – 1:6, витрата 
складає 200 – 500 мл/м2  в 
залежності від способу нанесення 
(пензлем, розпорошенням, 
зануренням).

Продукт Adolit TPP1 
застосовується  для 
профілактичної обробки  
деревини від синіви, гнилі, комах, 
як основний антисептик.  Також 
може застосовуватись для 
тимчасового захисту на етапі 
будівництва.
■ Водорозчинний концентрат
■ Для профілактичного захисту 
■ В якості тимчасового 

антисептика не вимагає 
додаткового захисту від 
атмосферного впливу до 4-х  
тижнів

INDULINE SW-900 IT
Зміцнювач дерева, який поліпшує якість деревини з захистом від гниття, синіви та комах

Безбарвний зміцнювач на  основі 
лляної олії, що вирівнює 
абсорбцію і захищає від синіви  
та гниття, продукт Induline
SW-900 IT має також  
інсектицидну дію (захист від 
комах).

■ Зміцнює поверхню
■ Захищає деревину від гниття, 

синівиі комах
■ Чудово шліфується
■ Вирівнює адсорбційну 

здатність деревини, зменшує 
утворення плям

Для зміцнення деревини перед  
нанесенням фінішних покриттів;
Для захисту деревини (зокрема  
хвойных порід) від ураження 
синівою, гниллю і комахами;
Для вирівнювання кольору та 
підвищення якості фінішного шару 
при  покритті  лазурями;

Упаковка:  20 л

Витрата : 80 – 120 мл/м2  за 
один робочий прохід

Грунти, укріплювачі
Захист ззовні

Властивості Сфера застосування

Сфера застосуванняВластивості



Упаковка:  20 л

Holzschutz-Creme

Продукт проникає глибоко і дозволяє 
нанести необхідну кількість захисного 
складу. Після висихання покриття 
забезпечує дифузію, і не відшаровується. 
При оновленні не вимагає шліфування.
■ Не розтріскується, глибоко проникає
■ Відштовхує воду і регулює  

вологість деревини
■ Можливе перефарбування без  

видалення попереднього шару або 
шліфування

■ Захищає деревину від синяви, 
моху, УФ випромінювання і 
вологості;

Корисні поради:
До використання  продукту 
Holzschutz-Creme  грунтування не 
потрібне . Remmers Holzschutz-Creme 
це  продукт «3 в 1»,  він забезпечує  
повний захист завдяки особливостям 
його складу.  Ефективність і надійність 
сертифікована знаком RAL.

Переваги нашого крему:  
Збалансований склад з комплексом 
антисептиків в  створює синергетичний 
ефект,  підвищує ефективність 
біоцидного  захисту і залишає його 
безпечним для людини та тварин.

Декоративний професійний крем-лазур преміум-класу

                                                             

IPBC (3-Йод-2-пропінилбутилкарбо  
мат) – вибіркова дія на грибки, 
гниль, спори та інші  мікроорганізми 
– вміст  в лазурі 1,5% по масі

Високодисперсні кольоростійкі  
пігменти та ультрафіолетостійка  
смола забезпечує максимальну 
адгезію. Таким  чином, деревина, 
покрита кремом Remmers 
Holzschutz-Creme, надійно 
захищена від  «вигорання» хімічно і 
фізично. А гідрофобні властивості 
забезпечують її довговічність. 
Напротивагу до засобів деяких 
інших виробників НЕ містить борної 
кислоти, хлоридів, флюанідів, 
солей міді та  хрому, небезпечних 
для здоров'я, котрі заборонені в 
країнах ЄС.
Для зовнішніх робіт:
■ Фасади
■ Звиси дахів
■ Віконниці та балконні перила
■ Парадні огорожі
■ Альтанки
■ Аркади  та автомобільні навіси
■ Настили, мости та и містки
■ Паркани та ворота

Витрата: 2 x 100 мл/м2 

ЗАХИСТ6-факторний

Фінішні покриття
Зовнішній захист

Властивості Антисептик :

1 x 200 мл/м2 



Dauerschutz Lasur UV+
Універсальна лазур з поліпшеним захистом від ультрафіолету

Декоративна средньов'язка лазур на 
базі  розчинника, яка не містить 
біоцидів. Позиціонується  між 
проникаючою та товстошаровою 
лазуррю. Продукт регулює вологість  
деревини, має  водовідштовхуючі 
властивості,  містить стійкі до впливу 
світла та атмосферних впливів 
пігменти, не відшаровується.
Витрата: «Безбарвний»: 3 х 100 
мл/м2

.
Упаковка:   20 л

Для кольорової та декоративної 
обробки деревини хвойних та 
листяних порід, як, наприклад, 
дерев'яні фасади, звіси  дахів, 
віконниці та балконні перила, 
альтанки, садові  меблі, тощо.
■ Чудова стійкість до  

атмосферного впливу
■ Гідрофобні властивості
■ Регулює вологість
■ Забезпечує найкращу якість 

поверхні
■ Брудовідштовхуючі 

властивості,  легкий догляд
■ Відповідає вимогам DIN  EN 

71-3 (безпека іграшок)Aqua MSL-45 UV+
    Водна лазур з поліпшеним захистом від ультрафіолету

Високоякісна водна лазур середньої 
в'язкості з високим захистом від УФ-
випромінювання, чудово підходить 
для захисту світлої деревини від 
потемніння.
■ Довготерміновий захист від 

атмосферного впливу завдяки 
нано УФ-блокіраторам

■ Варіант «безбарвний УФ+» може  
використовуватись також  як  УФ-
блокуючий шар на  пігментова- 
них покриттях для попередження 
потемніння світлої  деревини

■ Відповідає вимогам  DIN  EN 
71-3 (Безпека іграшок)

■ Для деревини ззовні
■ Для дерев'яних будинків, 

зовнішньої  обшивки, нижніх 
поверхонь  покрівель, 
огороджень, навісів, тощо.

■ Може застосовуватись 
всередині приміщень, оскільки 
не містить біоцидів

Упаковка:  20 л

Витрата: «Бебарвний»: 3 х 100 мл/м2

Финішні покриття UV+
Ззовні  та всередині

Властивості Сфера застосування

Сфера застосування Властивості



ISOLIERGRUND

Спеціальне покриття на водній  
основі для попередження 
проступання водорозчинних речовин 
в  деревині (наприклад, дубильних  
екстрактів або солі).

Упаковка: 10 л

Витрата: При нанесенні в два шари,  
банки 2,5 л. вистачає приблизно  на 
18 м2. У відповідності до правил RAL  
мінімальна витрата продукту 75 – 80 
мл/м2 на кожен шар.

Спеціалізований продукт, що запобігає проступанню фарбуючих речовин з деревини

Грунт застосовується для обробки 
фасадів, балконів, перил, парканів 
ззовні, а також дерев'яної обшивки 
стін та ванних кімнат  всередині 
приміщення.
■ Матове біле покриття
■ Стійке до атмосферних впливів, 

оброблена  деревина «дихає»
■ Запобігає виступанню жовтих 

плям на світлих фарбах
■ Поліпшує ізоляцію деревини від 

зовнішніх  впливів на 20%

Криюче покриття / Грунт
Ззовні і всередині

Сфера застосуванняВластивості



ROFALIN ACRYL
Погодостійка захисна фарба для деревини та інших основ

                                                                         
Deckfarbe и Rofalin Acryl – криючі  
фарби для захисту від атмосферних 
впливів на водній основі. 
Виробляють- ся в 20 стандартних 
тонах, тонування дозволяє 
отримати більше  2000 відтінків за 
системою RAL,  NCS, FC тощо.

■ Висока  криюча здатність
■ Високий ступінь еластичності
■ Стійкість до лужних розчинів та 

дощової води 
■ Древина зберігає здатність 

«дихати»
■ Відповідає DIN EN71-3 

(безпека іграшок)
■ Нейтральный запах

Витрата: 2 x 100 мл/м2

Сфера застосування:
■ Обшивка фасадів
■ Звіси покрівель
■ Віконниці і балконні перила
■ Парадні огорожі
■ Альтанки
■ Аркади та автомобільні навіси
■ Настили, мости та містки
■ Паркани
■ Оцинковані поверхні та 

мінеральні основи
■ Обшивка стін і стель

Упаковка: 20 л

Rofalin Acryl протестовано на 
відповідність стандарту DIN EN 71/3 
– «Безпека іграшок» та може 
застосовуватись для фарбування 
дитячих містечок, майданчиків для  
ігор та дитячих іграшок. Не кожен  
виробник натуральних фарб  може 
похвалитись подібним  досягненням!

Для будь-яких випадків
Трапляються випадки, коли ваш 
дерев'яний фасад потребує ремонту 
покриття, і поновити  його привабли- 
вий зовнішній вигляд за допомогою  
напівпрозорої лазурі вже неможливо. 
Ми пропонуємо чудовий вихід з цієї 
ситуації – криючі  стійкі до 
атмосферних впливів фарби 
Deckfarbe  та Rofalin Acryl, котрі 
однаково  добре підходять для 
деревини як ззовні, так і в 
приміщеннях. Ви можете  отримати 
практично будь-який колір  покриття, 
що значно розсуває межі вашої 
творчості.

Для  будь-яких основ
Deckfarbe и Rofalin Acryl підходять 
не  лише для деревини, вони чудово  
лягають на оцинкований метал  
(водостоки, відливи, кровля) і навіть 
на   штукатурку або бетон.

* За запитом  можливе виготовлення 
нестандартних тонів,  тонування 
за системами RAL и NCS.
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Криюче покриття / Фарба
Ззовні та всередині

Властивості Безпечна для дітей



ALLZWECK-LASUR

Лазур на водній основі, забезпечує   
унікальний довготерміновий захист, 
тривалий час зберігає високу 
еластичність.  Allzweck-Lasur забезпе- 
чує оптимальний захист від УФ-
випромінювання,  регулює вологість 
деревини, має чудові декоративні 
властивості.
■ Виразний шовковистий вигляд  

поверхні
■ Відповідає стандарту DIN EN71-3 

(безпека іграшок)
■ Швидке і  рівномірне висихання

Лазур для зовнішнього і внутрішнього опорядження безпечна для навколишнього середовища

■ Для обробки будь-яких 
дерев'яних  поверхонь 
всередині приміщень

■ Застосовується також ззовні  
■ Застосовується для нанесення 

на поверхності стін та стель

Упаковка: 20 л

Витрата: 2 x 100 мл/м2

WOHNRAUM-LASUR
Воскова лазур для обробки деревини при виконанні внутрішніх робіт

■ Для захисту будь-яких 
дерев'яних  поверхонь всередині 
приміщень: дерев'яних стін, 
стель та меблів.

■ Дуже добре захищає деревину у 
вологих приміщеннях, наприклад, 
душових  кімнатах, саунах та 
банях (за винятком парної).

Упаковка: 20 л

Витрата: 2 x 100 мл/м2

Є емульсією на основі бджолиного  
воску, натуральных  смол та лляної 
олії, виготовляється за особливою 
рецептурою. Вже перший шар 
забезпечує  захист та догляд 
деревини та вишукану шовковисту 
поверхню.
■ Гідрофобні властивості
■ Забезпечує найвищу якість  

поверхонь, унікальний вигляд
■ Брудовідштовхуючі власти- 

вості,  простий догляд
■ Відповідає стандарту DIN 

EN71-3 (безпека іграшок).

Екологічна лазур
В  приміщенні

Сфера застосування:

Сфера застосування:

Властивості:

Властивості:



HARTWACHS-ÖL
Масло з твердим воском для обробки підлог, а також стін всередині приміщень

Упаковка: 20 л

Рідкий засіб на основі натуральних 
масел і бджолиного воску.  
Застосовується для зміцнення 
верхнього шару деревини  і надання 
їй гідрофобних властивостей.
■ Шовковисто-матова поверхня
■ Економія часу, ефективне  

використання
■ Не перекриває пори (деревина
■ «дихає»), нейтральний запах
■ Долговічність, брудовідштовхуючі 

властивості, зносостійкість
■ Відсутність видимих меж при 

оновленні поверхні 
■ Відповідає стандартам DIN EN 

71-3 та DIN 68861 1C

■ Стіни всередині приміщень
■ Дерев'яні меблі
■ Паркет, сходи
■ Пробкові підлоги
■ Внутрішні двері
■ Застосовується у вологих 

приміщеннях  (душові, сауни)

Витрата: 10 – 50 мл/м2 на кожен  
шар, в залежності  від  поглинаючої 
здатності

HWS-112
Стійке 1-компонентне суперматове екологічне покриття на основі воску, яке додає 
поверхні стійкості до екстремальних навантажень.

Упаковка:   20 л

Витрата: 50 – 70 мл/м2 на один шар

■ Нанесення розпиленням, 
валиком і кистю

■ Протиковзкі властивості
■ Дуже хороша хімстійкість (навіть 

ацетон)
■ Швидке висихання
■ Дуже хороша стійкість до 

стирання і подряпин
■ Економічний у витраті
■ Екологічний сертифікат - контакт 

з продуктами харчування
■ Відповідає стандарту DIN 

EN71-3 (безпека іграшок).

Масла та воски 
Для внутрішнього застосування

Сфера застосування:

Сфера застосування:

Властивості:

Властивості:

■ Деревина в житлових 
приміщеннях 

■ Меблі та інтер'єрна обробка 
■ Дерев'яні підлоги і сходи 

стільниці 
■ Внутрішнє оздоблення 

плавзасобів 
■ Для елементів ванних кімнат і 

саун 
■ коркові підлоги 
■ Будівельні елементи з бамбука 



Holz-Tiefenreiniger 
Спеціальний очищувач для видалення старих тонкошарових ЛФМ 

Упаковка: 5 л

PFLEGE-ÖL
Засіб на основі лляної олії для садових меблів і настилів

■ Цінні породи деревини в літніх 
та зимових садах

■ Для обробки, наприклад, тіка,  
бангкірай, модрини, дугласа,  
іроко, дуба, тощо.

■ Застосовується також для 
обробки дерев'яних настилів з 
WPC та термодеревини

Витрата: 2 шари при витраті 
приблизно 100 мл/м2 на кожен 
шар

■ Гідрофобні властивості, відкито- 
пориста структура, винятково 
економічний при нанесенні 
продукт

■ Захищає деревину від переси- 
хання

■ Захищає від посіріння (окрім  
безбарвного виконання)

■ Швидке висихання, добре нано-  
ситься

■ Видалення залишків старих 
тонкошарових покриттів 

Плавно і рівномірним шаром 
нанести матеріал на всю поверхню. 
Залишити приблизно на 30 хвилин. 
Злегка змочити водою, щоб 
активувати очисник. Та очистити 
деревину уздовж волокон / дошку за 
дошкою за допомогою щітки 
Spezial-Schrubber або водою під 
тиском. 

Витрата: 200 мл/м2

Очищувачі та масла
Для зовнішніх робіт

Спосіб застосування:

Сфера застосування:

Властивості:

Властивості:



Київ
вул. Межигірська, 82а
+38 (097) 629 83 43
+38 (063) 113 14 83 
+38 (066) 046 02 03

Львів 
вул. Городоцька , 355
+38 (068) 270 79 57

Remmers центри:
 

Німецький сертифікат The Blue 
Angel (Der Blaue Engel) є  
найавторитетнішим знаком, що  
підтверджує екологічну безпеку. Це 
символ захисту навколишнього 
середовища. 

Цей європейський стандарт, який є 
також  німецьким стандартом, 
визначає процес перевірки і гранично 
допустимі концентрації (ПДК) для 
міграції токсичних елементів (зокрема. 
миш'яку, барію, свинцю, кадмію, 
хрому, ртуті) з поверхні матеріалів для 
іграшок. 

www.remmers.net.ua
sale@remmers.net.ua
 

Одеса
Велика Арнаутська, 76
+38 (098) 985 35 99

᷾
Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Löningen

+49 5432 83-0
+49 5432 3985

info@remmers.de
www.remmers.deRemmers GmbH

http://www.remmers.net.ua

