
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 AquaVision® Flächen-Lasur 30250

Сфера застосування: 
Універсальна, захисна лазур на водній основі для внутрішніх 
та зовнішніх робіт. Екологічно чиста, майже без запаху, без-
печна для дитячих іграшок (EN 71-3). Швидко сохне і легко 
наноситься. Стійкі, яскраві кольори. 
Висока стійкість до дії УФ-випромінювання завдяки спеціаль-
ним пігментам. Забезпечує високий захист від атмосферних 
впливів. 
Дає можливість імітувати колір цінних порід деревини. Легко 
реставрується.

Засіб застосовується для покриття та реставрації майже всіх 
дерев’яних поверхонь: вікон, дверей, меблів, дитячих ігра-
шок, облицювального покриття з дерева, садових меблів, де-
рев’яних жалюзі, елементів конструкції, дерев’яних фасадів, 
перекриття дахів, дерев’яних підлог терас з наступним по-
криттям відповідними лаками.

Властивості:
— універсальний;
— довговічний;
— яскраві та стійкі кольори;
— чудово підкреслює і зберігає структуру деревини;
— на водній основі;
— низький вміст розчинника (< 6%);
— екологічний;
— підходить для обробки дитячих іграшок (EN 71-3);
— імітує колір різних порід деревини;
— не відлущується та легко реставрується;
— підходить для більшості порід та конструкцій з нату-
рального дерева;
— швидко сохне;
— легко наноситься;
— утворює водовідштовхувальну плівку;
— атмосферостійкий;
— захист від дії ультрафіолету;
— не відшаровується;
— легко поновлюється;
— майже без запаху;
— не містить біоцидів.

Стандартні кольори:  
 0901 безбарвний* 8921 сосна
 8919 тік   8931 ясен
 8927 зістарена сосна 8924 горіх
 8923 палісандр  9551 чорне дерево
 8930 світлий дуб  8925 дуб
 8922 червоне дерево 9561 білий*

* лише для внутрішніх робіт 

При заводському тонування доступні інші відтінки кольорів деревини 
(під замовлення).

Оптимальний захист від дії УФ-випромінювання забезпечують 
кольори середньої інтенсивності. Дуже темні відтінки спричи-
няють додаткове нагрівання поверхні під дією інтенсивного 
сонячного випромінювання.

Для висвітлення готових відтінків можна використовувати  
безбарвний колір 0901, додаючи його до конкретного відтінку 
(не більше 10% від об’єму).

Ступінь блиску: шовковисто-матовий; 

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

Розхід: 
60 мл/м2 — в один шар на шліфованій гладкій дерев’яній поверхні

100 мл/м2 — в один шар на шорстких поверхнях

На торцях та нешліфованих ділянках відповідно більше. Розхід 
залежить також від породи деревини. Точна витрата визна-
чається пробним нанесенням (залежно від ступеню поглинан-
ня, виду та структури основи деревини можуть бути розбіж-
ності у розході). 

Артикул:  30250

Висихання:
При температурі +20°C, 60% відносній вологості повітря та 
товщині мокрого шару 100 µm):
— від пилу: 1 година;
— на відлип: 4 години;
— повторне нанесення: 8 годин.
При більш низькій температурі, високій вологості та більшій 
товщині лаку час висихання відповідно збільшується. 

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 пев-
ного об’єкту та поверхні. При необхідності поверхні тестують 
пробним нанесенням. Основа повинна бути міцною сухою, чи-
стою, володіти несучою здатністю, мати стабільні розміри. Бути 
вільною від антиадгезивів (пил, масло, жир, кіптява, 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. 
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Рекомендуємо зробити тестове нанесення на поверхню фар-
бування та перевірити адгезію та поглинання до основи.
На невизначених поверхнях обов’язково здійснити пробне 
нанесення. При необхідності пробні поверхні тестують на ад-
гезію за допомогою методу решітчастих надрізів чи методом 
відриву. Перед нанесенням лазурі рекомендовано здійснити 
попереднє шліфування поверхні.

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. 
Для необробленої, зруйнованої деревини та поверхні, ура-
женої грибками, рекомендовано використовувати спеціальні 
імпрегнаційні засоби, наприклад SÜDWEST Holz-Imprägnier-
Grund.
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. 
Деревина повинна бути добре просушеною та відшліфова-
ною.
Не наносіть лазур на дерев’яні  елементи, що мають постій-
ний контакт з ґрунтом та водою.
При зовнішньому використанні для кращого, рівномірного 
нанесення (щоб вирівняти поглинаючу здатність дереви-
ни та зменшити розхід матеріалу), збільшення ефективності 
захисту та довговічності, рекомендуємо поґрунтувати Holz-
Imprägnier-Grund. Після його висихання рекомендуємо від-
шліфувати, оскільки на більшості порід деревини, на поверх-
ні після нанесення продукту піднімається ворс. Шліфування 
проводьте в напрямку розташування волокон деревини. Для 
білих зовнішніх фарб використовуйте SÜDWEST Isolier-Lasur.

Рекомендації щодо нанесення продукту
Роботи проводяться при температурі повітря від +5°С до 
+35°С та відносній вологості до 75%. 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 поверхні. 
Обережно відкривайте тару, уникаючи розливу. Ретельно пе-
ремішайте механічним способом протягом 1–2 хвилин. Забез-
печити нанесення рівномірним шаром. Наносити щіткою з на-
туральним ворсом, валиком для лакування чи розпилювачем 
(наприклад, моделі SATA jet 3000RP/SATAjet RP сопло: 1,6 мм, 
тиск: 1 – 2 бар). 
Наносити нерозведеним, для внутрішніх робіт — мінімум в 2 
шари; для зовнішніх — в 2–3 шари!
При нанесенні кожного додаткового шару підсилюється інтен-
сивність кольору!

При необхідності, для додаткового захисту чи для підсилення 
кольоропередачі, рекомендовано покрити прозорим лаком на 
водній основі SÜDWEST Holz-Siegel glänzend або SÜDWEST 
Holz-Siegel seidenmatt (після повного висихання попереднього).
При нанесенні на нове дерево (необроблене та неґрунтоване) 
або на поверхню з високою поглинаючою здатністю, розведіть 
перший шар на 5% чистою, холодною водою.
Після висихання першого шару (не раніше 8 годин), рекомен-
дуємо відшліфувати деревину, оскільки на більшості порід де-
ревини після нанесення продукту піднімається ворс. Шліфу-
вання проводьте в напрямку розташування волокон деревини. 
Напливи і сліди переходів, які утворилися через нерівномірне 
нанесення, теж бажано зашліфувати відповідними засобами 
(розмір зерна шліфувального паперу регулюється залежно від 
потреби). Витерти пил після шліфування. 
Нанесіть другий шар нерозбавленого продукту. 
Чим товстіший шар (наприклад при розпиленні на горизонталь-
ні поверхні), тим довший час висихання.
При використанні лазурі для захисту елементів будівлі, чи інших 
дерев’яних виробів, що будуть знаходитись ззовні, під сильним 
атмосферним впливом, а також старих, пошкоджених плісня-
вою чи грибком елементів, обов’язково, ретельно поґрунтуйте 
їх ґрунтовкою SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Покривайте 
лаком не раніше 12-ти годин, після повного її висихання. При 
потребі відшліфуйте.
Після використання інструмент ретельно промити водою чи ін-
шими відповідними хімічними засобами.

Утилізація 
Утилізацію необхідно проводити, дотримуючись відповідних 
законодавчих норм. Утилізувати тільки порожню упаковку. 
Порожню тару слід зберігати в спеціалізованих місцях для 
відходів. Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи 
фарб на розчиннику, засохлі залишки — як засохлу фарбу. 
Концентровані залишки не зливати у стічні води як побутове 
сміття.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС):
SÜDWEST AquaVision® Flächen-Lasur не перевищує макси-
мального значення ЛОС продукції категорії e (130 г/л), а тому 
вважається сумісним згідно ЛОС.

Склад: 
Алкідні смоли, акрилатні дисперсії (залежно від тону неор-
ганічні або органічні пігменти), гліколі, ефіри гліколя, вода, пі-
ногасники, зволожуючі речовини, поверхнево-активні добав-
ки, поліуретанові згущувачі та агенти для зберігання на основі 
метил- та бензізотіазолінів.

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
Під час процесу нанесення та висихання матеріалу слід под-
бати про належну вентиляцію. Берегти від вогню. Не нагріва-
ти. Тримати осторонь від продуктів харчування, напоїв та кор-
мів для тварин. Зберігати подалі від дітей. При попаданні в очі 
відразу ретельно промити водою і звернутися до лікаря. При 
попаданні на шкіру одразу змити великою кількістю води з ми-
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ючим засобом. Не допускати попадання в каналізацію, стічні 
води і в ґрунти. При попаданні всередину організму відразу 
звернутися до лікаря. Не вдихати туман при розпиленні. При 
шліфуванні не вдихати пил. Уникати потрапляння у водойми 
чи каналізаційні системи. Наступні експлуатаційні роботи чи 
видалення шарів фарби методом шліфування, застосовуючи 
електрофен, а також інші методи видалення, призводять до 
виникнення шкідливого пилу та шкідливих випарів (роботи 
слід проводити лише на добре провітрюваних об’єктах, вико-
ристовувати відповідні засоби захисту органів дихання). 

Зберігання: 
У сухому, прохолодному місці (не нижче +5°С і не вище +35°С). 
Не допускати промерзання тари. Уникати різкої акліматизації, 
щоб запобігти утворення конденсату на стінках тари, та заси-
хання часток продукту при транспортуванні. Берегти від пря-
мих сонячних променів. Берегти від вогню. Відкриті упаковки 
герметично закрити. 

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: жовтень 2017 року


