
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

ПРОДУКТИ ДЛЯ ДЕРЕВА НА АЛКІДНІЙ ОСНОВІ

SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund LH 30019

Сфера застосування: 
Безбарвна, готова для застосування ґрунтовка-імпрегнант для 
захисту та консервації деревини на основі розчинника. При-
значена для профілактики від появи плісняви та водоростей, а 
також посіріння деревини зовні будівель. Для захисту від гнит-
тя та синіх плям.
Продукт ідеально підходить для нанесення на хвойні породи 
деревини, що згодом покриватимуться лазурю або фарбою.
Ґрунтовка покращує адгезію для нанесення наступних покрит-
тів та збільшує їх міцність.

Увага! Продукт містить біоциди.Будьте обережні при викори-
станні біоцидів. Перед використанням слід ознайомитись з ха-
рактеристиками продукту та детальною інформацією про цей 
засіб. Щоб уникнути ризиків для здоров’я людини та можливої 
шкоди навколишньому середовищу, необхідно дотримуватись 
правил роботи з засобами, що містять біоциди.  

Реєстраційний номер засобів, що містять біоциди:
N-84558

Активні діючі речовини:
9,5 г/кг — IPBC
0,1 г/кг — діамін

Властивості:
— глибокопроникна;
— запобігає руйнуванню деревини (гниттю, зміні кольору, 
ураженню грибками та мікроорганізмами);
— зменшення поглинаючої здатності деревини;
— створює матове безбарвне покриття;
— для покриття стабільної та нестабільної за розміром 
деревини;
— без ароматичних речовин (VdL-RL-01).

Стандартні кольори: прозорий

Фасування/розмір тари: 375 мл, 750 мл, 2,5 л, 5 л, 10 л

Розхід:  120—140 мл/м2 

Застосування: 
Загальні правила: 
При підготовці поверхонь та здійсненні фарбувальних робіт не-
обхідно застосовувати відповідні технічні засоби. Покриття та 
підготовчі роботи завжди слід виконувати відповідно до вимог 
певного об’єкту. Просимо звернути увагу на актуальні інструкції 
Федеральної асоціації захисту кольору та матеріальних цінно-
стей, див. вимоги щодо покриття, пункт C, стандарт DIN 18363, 
абзац 3 «Фарбувальні та лакувальні роботи».

Наступні експлуатаційні роботи чи видалення шарів фарби ме-
тодом шліфування, застосовуючи електрофен чи обпалювання, 
а також інші методи видалення, призводять до виникнення шкід-
ливого пилу та шкідливих випарів. Роботи проводяться лише на 
добре провітрюваних об’єктах. При потребі, слід використову-
вати відповідні засоби захисту органів дихання.

Усі фарбувальні поверхні повинні бути чистими, сухими, не мі-
стити на собі інших речовин. На невизначених поверхнях має 
здійснюватися пробне нанесення. При необхідності пробні 
поверхні тестують на адгезію за допомогою методу решітча-
стих надрізів чи методом відриву. Перед покриттям повер-
хонь лазур’ю здійснюється попереднє шліфування поверхонь. 
Для міцності покриття між окремими шарами має відбуватися 
проміжне шліфування.
Посірілі та знищені негодою поверхні слід відшліфувати. Ста-
ре покриття з поганою адгезією необхідно очистити та відшлі-
фувати. Гострі краї поверхонь рекомендовано відшліфувати 
та заокруглити. На горизонтальних поверхнях подбайте про 
дренажну систему для відведення води. 

Вологість деревини не повинна перевищувати рекомендовані 
норми: для деревини листяних порід не більше 12%, а для 
хвойних — не більше 15%. Що сухіша поверхня, то більша 
глибина проникнення, та, відповідно покращуються захисні 
функції покриття і збільшується термін його дії. 

Тропічні породи деревини, які містять в собі речовини, що 
сповільнюють висихання, слід попередньо промити нітророз-
чинниками та провести пробне нанесення. 

При зовнішньому використанні рекомендовано попередньо 
обробити деревину Holz-Imprägnier-Grund. Дотримуйтесь 
технічного паспорта, DIN 68800, пункт 3 та листка BFS 18.

Підготовка перед нанесенням: 
Перед нанесенням на раніше оброблену деревину необхідно 
повністю очистити її від залишків покриття. Видаліть з поверх-
ні пил та бруд. Зашліфуйте деревину шліфпапером, наприклад 
Р80-Р120.

Нанесення: 
Наносити пензлем (малярною щіткою) чи методом занурення. 
Перед нанесенням продукт необхідно ретельно перемішати. 
SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund LH не є фінішним покриттям, 
після висихання на поверхню необхідно нанести декоративну 
лазур або фарбу.
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Температура при нанесенні:
Не наносити при температурі повітря та об’єкту нижче +10°C. 
Під час висихання температура повітря повинна бути не ниж-
чою +5°C.

Висихання:
(при температурі +20°С, 65% відносній вологості повітря):
— від пилу: 5 години;
— подальша обробка: 12 годин.
Перед подальшою обробкою продуктами на алкідній основі 
час висихання становить 12 годин. Для продуктів на водній 
основі час висихання становить 5 годин.
При більш низькій температурі, високій вологості та більшій 
товщині лаку час висихання відповідно збільшується. 

Очищення інструменту:
За потреби інструмент промивають розчинником. 

Зберігання: 
Не допускати промерзання тари. Берегти від прямих соняч-
них променів. Берегти від вогню. Відкриті упаковки герметич-
но закрити. 
Під час нанесення продукту необхідно дотримуватися зако-
нодавчих вимог щодо збереження водойм та ґрунтів. Після 
використання упаковки щільно закрити. Не зливати залишки 
продукту в каналізацію та не виконувати робіт поблизу від-
критих водойм. 
Необхідною умовою ефективності біоцидних засобів є термін 
їх придатності, що зазначений на упаковці. 

Термін придатності:
Після закінчення терміну придатності біоциди втрачають свою 
ефективність (кінцева дата використання вказана на кришці 
банки).

Додаткові вказівки щодо використання:
Біоцидні добавки в продукті є шкідливі для тварин та рос-
лин. Тому використовуйте засіб виключно за призначенням. 
Неправильне використання продукту може завдати шкоди 
навколишньому середовищу.
Зберігати в недоступному для дітей місці. При необхідності 
надання медичної допомоги візьміть банку або технічну ін-
струкцію із собою. Тримати осторонь від продуктів харчуван-
ня, напоїв та кормів для тварин. Уникайте контакту з очима та 
шкірою. При шліфуванні не вдихати пил. Не їжте, не пийте, і 
не нюхайте продукт під час нанесення. 
Засіб не застосовується до деревини, що є в контакті з про-
дуктами харчування та кормами для тварин. 
Також заборонено використовувати засіб для обробки ву-
ликів, саун (всередині приміщення) та будівель, з якими кон-
тактують кажани.
При нанесенні на віконні рами та поверхні вхідних дверей слід 
подбати про належну вентиляцію. Вікна та двері слід тримати 
відчиненими (наскрізне провітрювання та вентиляція щонай-
менше 5 годин).

Тривалість перебування в зоні робіт звести до мінімуму. При 
нанесенні даного засобу для захисту підлоги необхідно вико-
ристовувати відповідне покриття (захисні плівки). Після цьо-
го плівку необхідно утилізувати та в жодному разі не можна 
використовувати повторно. Не використовувати засіб всере-
дині приміщень. 
Не використовувати засіб поблизу відкритих джерел вогню.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС):
SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund LH не підпадає під дію ди-
рективи. 

Склад: 
Алкідні смоли, аліфатичні вуглеводні, розчинник, біоциди (йо-
допропініл-бутилкарбамат (IPBC), діамін).

Код:  HSL17

Ідентифікація продукту:

Застереження: Небезпечний продукт

Засіб містить: вуглеводні, C10-С13), н-алкани, ізо-алкани, 
циклічні сполуки, <2% ароматичних сполук.

H304 – може бути летальним при потраплянні в дихальні шляхи;

H412 – засіб шкідливий для водних організмів: викликає в во-
доймах серйозні шкідливі зміни;

EUH066 – повторний контакт з речовиною може призводити 
до сухості шкіри та утворення на ній тріщин;

P102 – зберігати в недоступному для дітей місці;

P273 – уникати потрапляння в навколишнє середовище;

P301 + P310 – при потраплянні всередину організму НЕГАЙНО 
зверніться за медичною допомогою;

P331 – не викликати рвоту;

P405 – упаковку зберігати щільно закритою;

P501 – утилізувати вміст/контейнер у затвердженому пункті 
утилізації, відповідно до місцевих, регіональних, національних 
та міжнародних правил;

EUH208 – містить 3-йод-2-пропінілбутилкарбамат. Може вик- 
ликати алергічні реакції.
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Представник SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Cо.KG в Україні ТОВ «Одат Україна» 
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www.sudwest.com.ua,  info@sudwest.com.ua

При попаданні в рот чи стравохід: Не викликати рвоту, не 
давати пити та негайно викликати медичну допомогу. При 
втраті свідомості залишити в положенні лежачи на боці та не-
гайно викликати швидку.
Лікареві обов’язково слід показати етикетку від засобу!

Додаткова інформація з техніки безпеки на www.sudwest.de 

Станом на: червень 2018 року

Заходи по наданню першої медичної допомоги:
При вдиханні шкідливих речовин: винести потерпілого на 
свіже повітря та залишити його в стані спокою. При втраті 
свідомості слід залишити потерпілого в стані спокою, поклав-
ши його в положення на боці, та негайно викликати швидку 
допомогу.

При контакті зі шкірою: негайно промити дотичні ділянки во-
дою з милом. Зняти забруднений одяг та взуття. 

При попаданні в очі: зняти контактні лінзи та негайно про-
мити очі проточною водою, протягом не менше 15 хвилин, 
особливо під повіками. При виникненні дискомфорту та скарг 
звернутись до лікаря. 


