
Інформація, що міститься в цьому додатку є описом матеріалів.
Вона містить загальну інформацію на основі нашого досвіду і практики, а не  розглядає якийсь 
один окремий випадок. 
Матеріали, які рекомендовані не можуть бути замінені іншими. 
При потребі скористайтеся нашою технічною підтримкою.  
З появою нових технічних інструкцій, попередні технічні інструкції втрачають свою актуальність.

Технічні інструкції

ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГ

SÜDWEST 2K-EpoxiSiegel 30145

Застосування: 
Двокомпонентне покриття на водній основі для стін та підлоги, 
що підається високому механічному впливу. Для використання 
всередині приміщень.

Властивості:
— дуже хороша адгезія;
— паропроникність (sd <5m);
— для поверхонь, що піддаються високому механічному 
впливу (наприклад, навантажувачі);
— хімічно стійке покриття;
— пластичний;
— продукт відповідає  вимогам EN 13813;
— відповідає критеріям тестування AgBB згідно з поточ-
ним звітом DiBt.

Колір:  9110 білий 

All-Color-Тонування:  майже у всі відтніки

Ємність/розмір тари:  
      10 кг основа + 2 кг затверджувач
         5 кг основа + 1 кг затверджувач

Розхід:      0,15—0,25 кг/м2 в один шар (залежно від основи)

Ступінь блиску:  глянцевий

Застосування: 
Загальні правила: 
Підготовка поверхні та виконання малярних робіт повинні 
відповідати сучасним технічним вимогам. Всі покриття та 
підготовчі роботи повинні відповідати вимогам до відповід-
ного об’єкту.  Просимо звернути увагу на актуальні інструкції 
Федеральної асоціації захисту кольору та матеріальних цінно-
стей, див. вимоги щодо покриття, пункт C DIN 18363, абзац 3 
«Фарбувальні та лакувальні роботи».

Подальша обробка нанесеного покриття: видалення шарів 
фарби шляхом шліфування, зварювання, випалювання, тощо, 

може спричинити виникнення небезпечного пилу або шкід-
ливих випарів. Роботи слід проводити лише в добре прові-
трюваних місцях. Використовувати за необхідності відповідні  
засоби для захисту органів дихання (респіратори).

Нестабільні поверхні повинні перевірятися на їх несучу здат-
ність та придатність до подальших покриттів. При необхід-
ності зробіть пробне нанесення продукту та протестуйте по-
верхню на сумісність.

Основи для нанесення: 
Підходить для нанесення на магнезіальні та сульфат-каль-
цієві (текучі) стяжки, цементні основи, старі нееластичні дво-
компонентні покриття. 
Основа повинна бути чистою, сухою, стабільною та не місти-
ти розділяючих речовин. Необхідно видалити менш тверді 
шари та бруд.
Залишкова вологість бетону не повинна перевищувати 4% 
для марки С30/37 (М500) та 3% для марки С35/45 (М600).
Міцність на стискання повинна бути не менше 1,5 Н/мм2 (най-
менше одиничне значення –1 Н/мм2).
За необхідності основа обробляється механічними методами, 
такими як: дробоструйна обробка, фрезерування,тощо.

Підготовка основи: 
Тріщини і отвори:
Розріжте або вийміть і заповніть відповідним ремонтним роз-
чином. Після цього ретельно очистіть поверхню. 

Нові мінеральні поверхні:
Основа повинна бути стабільною та володіти достатньою 
вбирною здатністю. Високощільні, гладкі, забруднені, ковзкі 
та поверхні, що піддавалися попередній обробці механічними 
методами потребують ґрунтувального шару. Для цього необ-
хідно розвести 2K-EpoxiSiegel на 20% водою.  

Старі основи без покриття:
Сильнозабруднені жиром, маслами, та іншими пластичними 
речовинами поверхні, а також такі, що осипаються, потребу-
ють механічного очищення дробостуйною обробкою. 

Старі основи з покриттям одно- або двокомпонентними 
продуктами:
Видаліть старе настабільне покриття та зашліфуйте основу.

Основа, з якої проступає волога:
Основи, з яких проступає волога або які піддаються впливу 
вологи необхідно обробити засобом для захисту від вологи 
та висолів SÜDWEST wikulac FH20 (дотримуйтеся вимог від-
повідної технічної інструкції).
Після такої обробки перший шар 2K-EpoxiSiegel необхід-
но нанести через 12–16 годин (при температурі +20°С, 60% 
відносній вологості повітря).  Повна механічна міцність набу-
вається через 28 днів. 
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Як прозоре покриття: 
Для зміцнення поверхонь може використовуватися прозоре 
покриття 2K-EpoxiSiegel (База 0000). Всі вищезазначені вимо-
ги до підготовки матеріалу, основи та обробки також засто-
совуються до 2K-EpoxiSiegel (База 0000).

Увага: 2K-EpoxiSiegel (База 0000) після висихання злегка 
жовтіє та може змінити колір поверхні, що покривається. 
У разі сумнівів проведіть тестове нанесення в непомітному 
місці.
Підготовка продукту: 
Компонент A і компонент B змішують у співвідношенні 5:1 по 
вазі (A:B). Спочатку перемішують компонент А, потім до ньо-
го додають компонент В повністю. Одержану масу ретельно 
перемішують на низьких обертах (максимум 300 об/хв) до от-
римання однорідної маси. Обов’язково добре перемішайте з 
боків і дна так, щоб затверджувач поширювався рівномірно. 
Час перемішування не менше 3 хвилин. Після перемішування 
залити в чисту ємність і знову перемішати. Не використовуй-
те при нанесенні заводську упаковку!
Необхідно дбати про те, щоб на одній поверхні використову-
вався продукт з однієї партії, оскільки в іншому випадку мо-
жуть спостерігатися відхилення кольору.

Нанесення: 
Як ґрунтувальний шар 2K-EpoxiSiegel можна розбавляти во-
дою на 20% (залежно від основи та умов нанесення). Як ос-
новне покриття 2K-EpoxiSiegel можна розбавляти водою на 
10% і наносити валиком з коротким ворсом. Матеріал необ-
хідно наносити рівномірно. 2K-EpoxiSiegel можна наносити 
методом безповітряного розпилення. Залежно від кольору 
основи та покриття може виникнути необхідність наносити 
продукт в декілька шарів. 
При нанесеннні слід уникати прямих сонячних променів та ви-
соких температур.

Час роботи з розведеним матеріалом: 
 при температурі +10°С   прибл. 3 години
 при температурі +20°С   прибл. 1,5 години
 при температурі +30°С   прибл. 1 година

Температура під час нанесення:
При нанесенні та висиханні температура повітря та об’єкта 
повинна бути не нижчою +10°C. Вона не повинна опускатися 
нижче протягом 48 годин після нанесення продукту.

Висихання/подальша обробка:
Подальшу обробку або повторне нанесення продукту необ-
хідно здійснювати після визначеного проміжку часу:
 при температурі +10°С   прибл. 24 години
 при температурі +20°С   прибл. 16 годин
 при температурі +30°С   прибл. 12 годин

Якщо нанесення наступного шару 2K-EpoxiSiegel здійснюєть-
ся більше, ніж через 72 години, поверхню необхідно ретельно 
зашліфувати.

Навантаження:
Поверхня доступна для експлуатації:
 при температурі +10°С  через прибл. 24 години
 при температурі +20°С  через прибл. 18 годин

Повне навантаження:
 при температурі +10°С  через прибл. 9 днів
 при температурі +20°С  через прибл. 7 днів

Антиковзке покриття:
Для отримання антиковзкого покриття до основи 2K-EpoxiSiegel 
(компонент A) додають 250 г SÜDWEST Additiv R (дотримую-
чись технічної інструкції відповідного продукту).

Особливі вказівки щодо використання:
При використанні продукту необхідно забезпечити достатню 
вентиляцію в приміщенні. При цьому, слід уникати протягів. 
Різні способи нанесення, занадто висока відносна вологість 
повітря та низька температура (менше, ніж +10°С) можуть 
призвести до оптичних відхилень кінцевого покриття. Окрім 
цього, додавання різних добавок, розведення продукту та/
або різка зміна температури навколишнього середовища 
призводять до зміни блиску та кольору самого покриття, про-
те, це не впливає на експлуатаційні властивості продукту.
При використанні зовні приміщень, необхідно забезпечити 
постійне укриття над таким об’єктом. 
Оскільки продукція такого спрямування може бути джерелом 
істотного викиду летких органічних сполук (ЛОС) була роз-
роблена система  оцінки AgBB (Комітет з оцінки будівельної 
продукції). 2K-EpoxiSiegel схвалений Німецьким інститутом 
будівельних технологій (DiBt) відповідно до критеріїв тесту-
вання AgBB.

Зберігання: 
Зберігати щільно закриту упаковку у прохолодному місці, не 
допускаючи замерзання. 

Придатний до: 
Див. на упаковці. Не використовуйте протермінований продукт. 

Граничне значення вмісту ЛОС для країн ЄС 
(директива 2004/42/EG  VOC ЄС): 
SÜDWEST 2K-EpoxiSiegel не перевищує максимального зна-
чення ЛОС продукції категорії j (140 г/л), а тому вважається 
сумісним згідно ЛОС.

Склад: 
Компонент А (основа): поліамін, мінеральний наповнювач, діок-
сид титану, загущувач, диспергатор, поверхнева добавка, пі-
ногасник.
Компонент В (затверджувач): епоксидна смола, реакційноздат-
ні розріджувачі, силікатні наповнювачі.         
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Представник SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Cо.KG в Україні ТОВ «Одат Україна» 
вул. Карла Мікльоша 15/69, 79031 Львів,  
www.sudwest.com.ua,  info@sudwest.com.ua

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
Лише для професійного використання.
Під час процесу нанесення та висихання фарб і лаків слід 
подбати про належну вентиляцію. Тримати осторонь від про-
дуктів харчування, напоїв та кормів для тварин. 
Уникати контакту з очима та шкірою. При шліфуванні не вди-
хати пил. Берегти від дітей. Уникати потрапляння нерозведе-
ного засобу, а особливо у великій кількості у ґрунтові води, 
водойми чи каналізаційні системи.

Додаткова інформація з техніки безпеки на www.sudwest.de

Код продукту: RE1 

Утилізація: 
Віддавати на утилізацію лише порожню від залишків засобу 
тару. Утилізацію слід проводити, дотримуючись відповідних 
законодавчих норм.

Технічна консультація:
Додаткову інформацію та відповіді щодо даного продукту, або 
продукції компанії, що не вказана в даній технічній інструкції 
радо нададуть наші працівники. За детальнішою інформацією 
просимо звертатися до нашої технічної служби підтримки за 
тел: +380 (93) 783 93 78.

Станом на: липень 2017 року


