
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 30285

Сфера застосування: 
Безбарвна, готова для застосування ґрунтовка-імпрегнант 
для захисту та консервації деревини на основі розчинника. 
Призначена для ґрунтування, зміцнення та відновлення ста-
рих та обробки нових дерев’яних елементів (що не мають кон-
такту з ґрунтом та водою). 
Забезпечує надійний захист та профілактику від гниття, ура-
ження грибком та цвілі, запобігає розвитку мікроорганізмів. 
Створює чудову, надійну, адгезійну основу для подальшої об-
робки деревини та нанесення декоративно-захисних покрит-
тів (зменшує розхід та вирівнює поглинаючу здатність). Має 
високу проникаючу здатність. Запобігає потемнінню та зміні 
кольору різних порід деревини.

Увага! ЗАСІБ МІСТИТЬ БІОЦИДИ. Не використовуйте про-
дукт як фінішне покриття.
Обов’язково законсервуйте нанесений шар відповідними 
засобами (особливо при використанні всередині житлових 
приміщень), це збільшить термін дії засобу та не дозволить 
випаровуватися біоцидам.
Будьте обережні при використанні біоцидів. Перед викори-
станням слід ознайомитись з характеристиками продукту та 
детальною інформацією про цей засіб. Щоб уникнути ризиків 
для здоров’я людини та можливої шкоди навколишньому се-
редовищу, необхідно дотримуватись правил роботи з засоба-
ми, що містять біоциди. 

Реєстраційний номер засобів, що містять біоциди:
RL 98/8/EG: DE-2012-MA-08-00105

Активні діючі речовини:
6,1 г/кг — пропіконазол (CAS*: 60207-90-1)
2,9 г/кг — йодопропинил бутилкарбамат (CAS 55406-53-6)
* числовий ідентифікатор хімічної сполуки

Властивості:
— універсальний;
— містить біоциди;
— довготривалої консервуючої дії;
— запобігає руйнуванню деревини (гниттю, зміні кольору, 
ураженню грибками та мікроорганізмами);
— чудова адгезія при нанесенні декоративно-захисних 
покриттів (лазурі, лаки, фарби);
— зменшення та вирівнювання поглинаючої здатності 
деревини;
— завдяки розчиннику має високу проникну здатність;

— підходить для більшості порід та конструкцій з нату-
рального дерева;
— швидко сохне;
— створює матове безбарвне покриття;
— легко наноситься.

Стандартні кольори: безбарвний

Ступінь блиску: матова; 

Фасування/розмір тари: 375 мл, 750 мл, 2,5 л, 5 л, 
          10л, 25л

Розхід: 150—200 мл/м2

в один шар на шліфованій дерев’яній поверхні

На шорстких поверхнях, торцях та нешліфованих ділянках від-
повідно більше. Точна витрата визначається пробним нанесен-
ням (залежно від ступеню поглинання, виду та структури осно-
ви деревини можуть бути розбіжності у розході). 

Артикул:  30285

Висихання:
2 год. (при температурі +20°C та 60% відносній вологості пові-
тря).
Наступна обробка та консервація (покриття лаком, фарбою 
чи захисними декоративними лазурями) через 24 год.
При більш низькій температурі та високій вологості термін ви-
сихання збільшується. 

Продукт на основі розчинника, тому навіть після повного ви-
сихання частково залишається специфічний запах, який з ча-
сом вивітрюється. 

Застосування: 
Підготовка поверхні: 
При підготовці поверхонь та здійсненні фарбувальних робіт 
слід застосовувати відповідні технічні засоби. Покриття та 
підготовчі роботи завжди необхідно виконувати відповідно до 
вимог певного об’єкту та поверхні. При необхідності поверхні 
тестують пробним нанесенням. Основа повинна бути міцною 
сухою, чистою, володіти несучою здатністю, мати стабільні 
розміри. Бути вільною від антиадгезивів (пил, масло, жир, кіп-
тява, гума).

Поверхня повинна бути очищена від забруднень та захисних 
субстанцій, суха, міцна, без ефекту засолювання та розша-
рованого покриття, нестійкі елементи та окремі часточки слід 
видалити. 
Рекомендуємо зробити тестове нанесення на поверхню фар-
бування та перевірити адгезію до основи.

Засіб потрібно наносити тонким рівномірним шаром, уникаю-
чи переґрунтовування.

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

Для необробленої, зруйнованої деревини та поверхні, ура-
женої грибками, рекомендовано використовувати спеціальні 
імпрегнаційні засоби.

Рекомендації щодо нанесення продукту
Роботи проводяться при температурі повітря від +10°С до 
+25°С та відносній вологості до 60%. При нанесенні та виси-
ханні температура повітря та об’єкта повинна бути не нижчою 
+5°C. 
Перед нанесенням продукт ретельно перемішати.
Не виконуйте робіт під час спеки, холоду або підвищеної во-
логості.
Обов’язково перед нанесенням дайте просохнути всій по-
верхні. 
Обережно відкривайте тару, уникаючи розливу. Засіб легкоза-
ймистий, уникайте контакту з вогнем, не паліть при нанесенні, 
подбайте про належну вентиляцію. Уникайте споживання їжі та 
напоїв під час нанесення продукту.
Наносити щіткою, чи методом занурення. Використовуйте не-
розбавлений продукт. На невеликих ділянках рекомендуємо 
наносити продукт щіткою з натуральним ворсом, потрібного 
розміру та форми.
Після висихання, рекомендуємо  відшліфувати поверхню, 
оскільки на більшості порід дерева на поверхні після нанесен-
ня продукту піднімається ворс, а також з’являються напливи і 
сліди переходів, які утворилися через нерівномірне нанесення. 
Витерти пил.
Після закінчення терміну придатності біоциди втрачають свою 
ефективність (кінцева дата використання вказана на кришці 
банки).

Утилізація 
Рідина, що витекла з ємностей, підлягає утилізації. Засіб, 
забруднені матеріали та ємкості слід належно утилізувати. 
Порожні ємкості не використовувати повторно. Не зливати 
в каналізацію, раковину санвузла. Код утилізації: 03.02.05. 
WGK (Тип небезпеки для води) 2 (VwVwS) (адміністративний 
регламент речовин, що становлять загрозу для води).
Утилізацію необхідно проводити, дотримуючись відповідних 
законодавчих норм. Утилізувати тільки порожню упаковку. 
Порожню тару слід зберігати в спеціалізованих місцях для 
відходів. Залишки ґрунтовки не зливати у стічні води як по-
бутове сміття.

Склад: 
Алкідні смоли, аліфатичні вуглеводневі суміші, гліколі, антиок-
сиданти, антипінні засоби, захисна плівка на основі йодопро-
пініл бутилкарбамату та проліконазу.

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
Не допускати, щоб засіб потрапляв до рук дітей. Зберігати 
подалі від продуктів харчування, напоїв та кормів для тварин. 
Не вдихати випари. Уникати контакту зі шкірою. Працюючи 
з засобом, слід застосовувати захисні рукавички та захис-

ний одяг. Застосовувати лише в добре провітрюваних примі-
щеннях. Продукт та тара від нього вимагають спеціальної 
утилізації. З метою запобігання забруднень навколишнього 
середовища, слід застосовувати спеціальні засоби. Уника-
ти попадання в навколишнє середовище. Ознайомитися зі 
спеціальними інструкціями та інструкціями з техніки безпеки 
при застосуванні даного засобу. При ковтанні не виклика-
ти рвоту, а негайно звернутися до лікаря та показати йому 
етикетку чи тару від засобу. При шліфувальних роботах не 
вдихати шкідливий пил. Засіб містить: пропіконазол, 2- та 3 
йодпропінилбутилкарбамат. Може викликати алергічні ре-
акції. З метою запобігання завданню шкоди навколишньому 
середовищу та здоров’ю людини необхідно ознайомитись з 
інструкцією по використанню засобу.
Наступні експлуатаційні роботи чи видалення шарів фарби 
методом шліфування, застосовуючи електрофен, а також 
інші методи видалення, призводять до виникнення шкідли-
вого пилу та шкідливих випарів (роботи слід проводити лише 
на добре провітрюваних об’єктах, використовувати відповідні 
засоби захисту органів дихання). 

Зберігання: 
У сухому, прохолодному місці (не нижче +5°С і не вище 
+30°С). Не допускати промерзання тари. Берегти від прямих 
сонячних променів. Берегти від вогню. Відкриті упаковки гер-
метично закрити. 

Додаткові вказівки щодо використання:
Після застосування слід помити руки та ділянки тіла, дотич-
ні до засобу чи інструмента нанесення речовини. Засіб не 
застосовується до деревини, що є в контакті з продуктами 
харчування та кормами для тварин. Не застосовувати для 
внутрішніх робіт. Виняток становить лише промислове засто-
сування засобу, наприклад, в заводських цехах. Застосовува-
ти засіб лише в належно провітрюваних промислових примі-
щеннях. Допустимо використовувати оброблену цим засобом 
деревину для виготовлення віконних рам та зовнішніх вхідних 
дверей. При нанесенні на віконні рами та поверхні вхідних 
дверей слід подбати про належну вентиляцію. Вікна та двері 
слід тримати відчиненими (наскрізне провітрювання та венти-
ляція щонайменше 5 годин).
Тривалість перебування в зоні робіт звести до мінімуму. При 
нанесенні даного засобу слід використовувати необхідні за-
соби захисту (респіратори, захисні рукавички, захисний ко-
стюм). Просимо звернути увагу на техніку безпеки. При за-
нуренні в засіб, його розпиленні або застосуванні методу 
автоклавного просочування слід подбати про локальну ви-
тяжну вентиляцію з силою всмоктування щонайменше 85%. 
Для подальшої роботи з обробленою деревиною (наприклад, 
завантаження, переміщення) необхідно дати засобу повністю 
висохнути. Уникати будь-якого потрапляння на ґрунт. При ви-
користанні
засобу слід одразу герметично закрити тару, щоб запобігти 
будь-якому витоку речовини. Недавно оброблену деревину 
слід сушити під дахом чи закріпленою на непроникних по-
верхнях, щоб стікаючі рештки засобу та забруднена ними 
дощова вода не потрапляли в ґрунт, ґрунтові води та водо-
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йми. Не контактувати із засобом без потреби. Зловживання 
може зашкодити здоров’ю. Гази та випари не вдихати. Берег-
ти від контакту з електрикою. Випари, вступаючи в реакцію 
з повітрям, можуть утворювати вибухонебезпечні сполуки. 
Слід дотримуватись технічних рекомендацій та рекомендацій 
щодо техніки безпеки.

Заходи по наданню першої медичної допомоги:
При вдиханні шкідливих речовин: винести потерпілого на 
свіже повітря та залишити його в стані спокою. Якщо симпто-
ми отруєння стають наявними слід викликати швидку медичну 
допомогу. При втраті свідомості слід залишити потерпілого в 
стані спокою, поклавши 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 виник-
ненні дискомфорту (подразнень на шкірі) слід звернутись по 
медичну допомогу. Засіб містить йодопропиніл бутилкарба-
мат та 2-бутаноноксим (потенційний канцероген). Засіб може 
викликати алергічні реакції. 

При попаданні в очі: очі негайно промити протічною водою, 
протягом не менше 10 хвилин. При виникненні дискомфорту 
та скарг звернутись до лікаря. 

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

Шкідливий вплив на навколишнє середовище:
При промисловому використанні засобу слід подбати про за-
хист ґрунтів, ґрунтових та поверхневих вод. Залишки засобу 
транспортують назад на завод-виробник або утилізують як 
небезпечні та шкідливі відходи. Засіб не повинен потрапляти 
в каналізацію.

Xn Шкідливий

Засіб містить: вуглеводні, додеконол (C11) та тетрадеканол 
(C14), ізоалкани циклічні, примітка P.
Засіб шкідливий для водних організмів: викликає в водоймах 
серйозні шкідливі зміни. Шкідливий для здоров’я: при потра-
плянні в організм уражає легені. Повторний контакт з речо-
виною може призводити до сухості шкіри та утворення на ній 
тріщин.

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

Станом на: вересень 2017 року


