
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 Kupfer- und Alu-Reiniger 30610

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

Сфера застосування: 
Засіб для очищення міді, латуні та алюмінію. 
Для сильнозабруднених поверхонь необхідно попередньо про-
вести очищення за допомогою спеціальних паст без вмісту 
силікону та воску. 

Властивості:
— видаляє бруд, іржу, жир та інші розділяючі речовини;
— утворює на поверхні захисний шар, що запобігає утво-
ренню корозії;
— покращує адгезію для нанесення наступних покриттів.

Колір:       0901 прозорий

Фасування/розмір тари: 500 мл

Розхід:  100 мл/м2

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 шкідли-
вих випарів. Роботи слід проводити лише в добре провітрюва-
них місцях. Використовувати за необхідності відповідні  засоби 
для захисту органів дихання (респіратори).

Основа повинна бути чистою, сухою, стабільною та не містити 
розділяючих речовин. Нестабільні поверхні повинні перевіря-
тися на їх несучу здатність та придатність до подальших по-
криттів. При необхідності зробіть пробне нанесення продукту 
та протестуйте поверхню на сумісність.

Нанесення:
Ретельно обробіть поверхню м’якою тканиною, змоченою в 
SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger. Після цього промийте вели-
кою кількістю води та витріть насухо.

Сильно забруднені поверхні потребують механічного очищен-
ня. Для цього необхідно обробити поверхню шліфпапером із 
дрібним зерном, змоченим у SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger. 
Після цього промийте великою кількістю води та витріть насухо.

Особливі примітки:
Після очищення поверхню необхідно ретельно промити водою. 
Якщо при цьому спостерігається «перламутровий» ефект, не-
обхідно ще раз нанести засіб.
Продукт може викликати подразення шкіри. Під час роботи 
одягайте гумові рукавиці.

Подальша обробка:
Через 2-3 години після висихання поверхні її можна обробити 
прозорим лаком SÜDWEST Metall-Klarlack або ґрунтовкою 
SÜDWEST All-Grund (дотримуючись вимог відповідної техніч-
ної інструкції).

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС):
SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger не підпадає під дію директиви.

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

Зберігання: 
Відкриті упаковки герметично закрити. Зберігати у сухому, 
прохолодному місці, не допускаючи замерзання.

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 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


