
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 Additiv R 30650

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

Застосування: 
Спеціальна матуюча добавка до SÜDWEST 2K-EpoxiSiegel.
Клас стійкості до ковзання R10 (відповідно до DIN 51130).

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.

Нанесення: 
Під час нанесення дотримуйте вимог технічної інструкції до 
SÜDWEST 2K-EpoxiSiegel.

Підготовка матеріалу: 
В 10 кг тару SÜDWEST 2K-EpoxiSiegel (компонент А) до-
дають вміст повної пляшки 250 г SÜDWEST Additiv R. 
Одержану масу ретельно перемішують на низьких обертах 
(максимум 300 об/хв) до отримання однорідної маси. Час пе-
ремішування не менше 3 хвилин. В жодному разі не можна 
одночасно додавати до основи добавку Additiv R та пігментні 
пасти.
Матеріал також може бути перемішаний в шейкері. Після до-
давання Additiv R до основи, суміш необхідно негайно вико-
ристати.

Розхід:      
250 г продукту на 10 кг тару SÜDWEST 2K-EpoxiSiegel

Зберігання: 
Зберігати щільно закриту упаковку у сухому місці.

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
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

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: листопад 2018 року


