
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 ВОДНІЙ ОСНОВІ

SÜDWEST Wachs-Lasur 30955

Сфера застосування: 
Декоративна лазур на основі воску для захисту дерев’яних 
поверхонь всередині приміщення. 
Завдяки використанню натурального воску продукт володіє 
водовідштовхуючими властивостями та підкреслює природну 
структуру деревини. 
Лазур на водній основі та без запаху, тому може використо-
вуватися для покриття великих ділянок в приміщенні. 
Основи для нанесення: дерев’яні стелі, настінні покриття, 
двері, лавки, дерев’яні меблі та дитячі іграшки.

Властивості:
— на водній основі;
— екологічна;
— зафарбовує поверхню;
— водовідштовхуюча;
— паропроникна;
— підкреслює структуру деревини;
— захищає деревину від набухання і усадки;
— стійка до пожовтіння;
— шовковисто-матова поверхня;
— очищувати нейтральними засобами.

Стандартні кольори:  
 0901 безбарвний  1991 вапняний білий
 1995 світло-білий  

All-Color-Тонування:        інші кольори доступні за запитом

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

Розхід:  60–80 мл/м2  в один шар 

Ступінь блиску: шовковисто-матовий

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. 

Нанесення продукту: 
Наносити пензлями, щітками або методом розпилення. Не 
виконуйте робіт при температурі нижче +5°С.

Види покриття: 
Нова деревина: 
Неочищені дерев’яні поверхні змочіть вологою губкою (теплою 
водою) і дайте висохнути. Потім видаліть будь-які волокна де-
ревини за допомогою шліфувального паперу. Нанесіть нероз-
бавленою Wachs-Lasur в 2-3 шари. Якщо це можливо, покрийте 
поверхню з усіх сторін.

Реставрація: 
Очистіть поверхню за допомогою шліфувального паперу та на-
несіть нерозбавленою Wachs-Lasur в 1-2 шари.



Технічні інструкції

SÜDWEST Wachs-Lasur
Сторінка 2

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

Нанесення методом розпилення:
Наприклад SATAjet 3000RP/SATAjet RP: 2,0 мм (діаметр от-
вору сопла)
Тиск: 1,8—2,3 бар
Продукт розбавляють на 10% водою. 

Для інших розпилювачів використовувати значення, подані 
відповідним виробником обладнання. 
Додаткову інформацію про альтернативні інструменти 
SATA можна знайти на www.suedwest.de (Service/Prospekt-
Download)

Очищення інструменту:
Продукт використовувати нерозбавленим. За потреби інстру-
мент промивають водою з додаванням миючих засобів. 

Висихання:
(при температурі +20°С, 60% відносній вологості повітря):
– від пилу    приблизно 30 хвилин
– наступне покриття   приблизно 4 години
– повне висихання   приблизно 24 години

При більш низьких температурах та/або високій вологості час 
висихання збільшується.

Особливі примітки:
Щоб запобігти пожовтінню нових або свіжооброблених, світ-
лих порід деревини, видима сторона може бути попередньо 
покрита засобом для захисту від ультрафіолетового випромі-
нювання SÜDWEST UV-Stopp (при нанесенні дотримуйтеся 
технічних інструкцій). Попередньо оброблені поверхні збері-
гають свою природну яскравість протягом багатьох років.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС):
SÜDWEST Wachs-Lasur не перевищує максимального зна-
чення ЛОС продукції категорії е (130 г/л), а тому вважається 
сумісним згідно ЛОС.

Склад: 
Акрилатні дисперсії (залежно від тону неорганічні або органіч-
ні пігменти), вода, гліколі, аміак, похідні целюлози, зволожую-
чі речовини, піногасники, гідроксид натрію, сполучні добавки,
поліуретанові згущувачі та агенти для зберігання на основі 
метил- та бензізотіазолінів.

Код:  BSW30

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.

Зберігання: 
Зберігати у сухому, прохолодному місці, не допускаю-
чи замерзання. Термін зберігання – 24 місяці (в закритій та 
непошкодженій оригінальній упаковці).

Утилізація 
Утилізацію необхідно проводити, дотримуючись відповідних 
законодавчих норм. Утилізувати тільки порожню упаковку. 

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: липень 2018 року


