
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

ЗАСОБИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ

SÜDWEST Entlacker 30007

Сфера застосування: 
Засіб для видалення фарб та лаків на основі розчинників. 
Нанесіть продукт на поверхню та залиште на тривалий час. 
Зніміть відшароване покриття шпателем та очистіть поверх-
ню. Entlacker є універсальним і може бути використаний для 
видалення лаків на основі синтетичних смол, акрилових лаків, 
лазурей, дисперсійних та латексних фарб, еластичних фарб 
та інших покриттів, а також залишків покриття.

Для невідомих або двокомпонентних покриттів ми рекомен-
дуємо перевірити ефективність SÜDWEST Entlacker шляхом 
тестового нанесення на поверхню.

Властивості:
— універсальний;
— можна наносити на вертикальні поверхні;
— високі показники розчинення;
— тривалий період ефективності, без пересихання;
— не містить N-Метил-2-піролідон, дихлорметану, хлоро-
ваних вуглеводнів;
— не змінює самої поверхні;
— біорозкладний.

Основи для нанесення:
Мінеральні поверхні (штукатурка, бетон, камінь), метал, де-
рево, скловолокно, цегла, клінкер та інші стійкі до розчин-
ника основи. Для невідомих поверхонь необхідно перевірити 
ефективність сумісність Entlacker шляхом тестового нанесен-
ня на поверхню.

Колір:       прозорий з коричневим відтінком

Фасування/розмір тари: 1 л, 3 л, 10 л

Розхід: 
Необхідна кількість засобу залежить від товщини шару (або 
шарів), які необхідно видалити. Чим більша товщина шару, 
тим більше засобу необхідно для видалення якогома товсті-
шого покриття за одне нанесення.
Мінімальний розхід становить 250 мл/м2, максимальний реко-
мендований – 2 л/м2.

Застосування: 
Накрити прилеглі поверхні (наприклад, вікна, двері, рослини, 
тощо). Перед нанесенням засіб ретельно перемішати (викори-
стовувати нерозбавленим). 
Наносити пензликом, валиком, щіткою, шпателем, методом 
розпилення. 
Занадто тонке нанесення призводить до утворення на поверхні 
білого сухого порошку. 
Оптимальний час витримки залежить від типу і товщини шару 
покриття, яке потрібно видалити, і може становити від декіль-
кох хвилин до декількох годин або навіть днів. Не залишайте 
SÜDWEST Entlacker на поверхнях довше, ніж потрібно. Видаліть 
покриття, як тільки вони добре розчиняться.

Поверхні, на які нанесений засіб, можуть бути додатково покриті 
поліетиленовою плівкою, щоб зменшити запах та пришвидшити 
процес відшарування лакофарбового покриття. 

Оптимальний час дії: 
Для великих площ оптимальні умови (кількість засобу та час на-
несення) повинні бути визначенні шляхом тестового нанесення 
на поверхню. Як тільки старе лакофарбове покриття легко ви-
даляється шпателем, досягаються оптимальні умови. 

Чим довше розчинене покриття залишається на поверхні, тим 
гірше воно очищуватиметься. Окрім цього, після тривалого 
впливу засобу може пошкодитися сама основа. 

У випадку основ із сильним ступенем поглинання, можливе про-
сочення лакофарбового покриття в саму основу під час нане-
сення продукту. Видалення покриття може тривати довше та 
призвести до неприємного запаху. 

Видалення розчинених покриттів: 
Розчинені покриття можуть бути видалені шпателем. Потім 
очистіть поверхню теплою водою з використанням нейтрально-
го миючого засобу. 

На дерев’яних поверхнях додатково для очищення пор мож-
на використовувати щітки. Промийте поверхню та добре про-
сушіть. 

Механічне очищення розчинених шарів можна здійснювати та-
кож за допомогою гарячої води під тиском (80°С, тиск 60–130 
бар). Для вертикальних поверхонь очищення необхідно почи-
нати згори та рухатися вниз. 

Утилізація використаного засобу: 
Використаний засіб є сумішшю лакофарбового покриття та влас-
не самого засобу.
Утилізацію необхідно проводити, дотримуючись відповідних 
законодавчих норм.

Температура при нанесенні: вище +10°С

Температура спалаху: 100°С
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Очистка інструментів:
Промити теплою водою з додаванням 5% нейтрального мию-
чого засобу.

Особливі примітки:
Перед нанесенням поверхні повинні бути очищені та сухі. 
При нанесенні методом безповітряного розпилення прилеглі 
ділянки необхідно захистити, укривши їх брезентом. 
В розпилювачі не повинно бути залишкової води. Зніміть 
фільтри та сита. Стандартний діаметр сопла мм/дюйм: від 
0,530/0,021 до 1,070/0,043; тиск – 40–80 бар. Продукт нано-
сити знизу вгору.
Вологі поверхні, низькі температури і сильно поглинаючі ос-
нови, а також недостатня кількість при нанесенні знижують 
ефективність засобу.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС):
SÜDWEST Entlacker не підпадає під дію директиви.

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
Під час процесу нанесення та висихання матеріалу слід под-
бати про належну вентиляцію. Тримати осторонь від продук-
тів харчування, напоїв та кормів для тварин. При шліфуванні 
не вдихати пил.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в ґрунти. 
При попаданні всередину організму негайно звернутися до 
лікаря.

Код:  M-AB10

Зберігання: 
Відкриті упаковки герметично закрити. Зберігати у сухому, 
прохолодному місці, не довше 24 місяців.

Технічна консультація:
Додаткову інформацію та відповіді щодо даного продукту, 
або продукції компанії, що не вказана в даній технічній ін-
струкції радо нададуть наші працівники. Через різноманіття 
основ і конкретних технічних умов фарбування на об’єкті в 
даній технічній інструкції всі вони не можуть бути розглянуті. 
За детальнішою інформацією просимо звертатися до нашої 
технічної служби підтримки.

Станом на: листопад 2018 року


