
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 МЕТАЛУ НА АЛКІДНІЙ ОСНОВІ

SÜDWEST Super-Dickschutz Uni 30830

Сфера застосування: 
Товстошарова антикорозійна фарба з мінімальним вмістом 
розчинників, підходить для нанесення на різні поверхні. Ґрун-
товка і фарба в одному, наприклад, для воріт, труб, перил, 
металевих елементів фасаду. 

Властивості:
— однокомпонентний продукт для ґрунтування, проміжно-
го та завершального покриття;
— випробувана для покриття сталі та оцинкованої сталі 
відповідно до DIN EN ISO 12944-6;
— товстошарове покриття;
— ефективний захист від корозії за допомогою активних 
пігментів;
— відмінна адгезія до різних основ;
— висока покривна здатність;
— дуже висока атмосферостійкість;
— стійка до механічних пошкоджень;
— висока світлостійкість;
— без ароматичних вуглеводнів (VDL-RL-01).

Стандартні кольори:   9110 білий

All-Color-Тонування:  відповідно до палітри RAL

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

Розхід:   80—120 мл/м2 — в один шар
   (залежно від способу нанесення)

Ступінь блиску: шовковисто-глянцевий 
(прибл. 20-25 GU при падінні світла під кутом 60°, залежно від кольору)

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 по-
верхні тестують на адгезію за допомогою методу решітчастих 
надрізів чи методом відриву. Перед покриттям поверхонь фар-
бою здійснюється попереднє шліфування поверхонь. Для міц-
ності 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 тех-
нічного паспорта, DIN 68800, пункт 3 та листка BFS 18.

Основа: 
Основа повинна бути міцною, сухою, чистою, стабільною та 
вільною від розділяючих речовин.

Основи для нанесення: 
Старе лакофарбове покриття, залізо, сталь, нержавіюча сталь, 
цинк і оцинкована сталь, алюміній, мідь, латунь, тверді пластмаси.

Підготовка поверхні:
Міцне старе лакофарбове покриття:
Перевірити на міцність. Неміцні залишки необхідно видалити 
повністю. Ретельно очистіть та зашліфуйте придатні частини. Для 
невідомих старих основ рекомендовано нанесення тестових по-
криттів і перевірку зчеплення методом решітчастих надрізів.

Залізо та сталь:
Ретельно очистити від іржі та окису металів (використовуючи від-
повідні засоби). Сильно забруднені сталеві поверхні повинні від-
повідати ступеню чистоти SA 2 1/2 (згідно DIN EN ISO 12944-4).

Нержавіюча сталь:
Ретельно знежирте та очистіть поверхню. Ми рекомендує-
мо нанесення тестових покриттів і перевірку зчеплення методом 
решітчастих надрізів.
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Цинк та оцинкована сталь:
Очистіть засобом SÜDWEST Zink-und Kunststoff-Reiniger. До-
тримуйтеся вимог технічної інструкції та BFS-Merkblatt див. 
примітка №5.

Алюміній (не анодований):
Очистіть засобом SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger. До-
тримуйтеся вимог технічної інструкції та BFS-Merkblatt див. 
примітка №6.

Мідь/латунь:
Очистіть засобом SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger. Дотри-
муйтеся вимог технічної інструкції.

Твердий пластик:
Очистіть засобом SÜDWEST Zink-und Kunststoff-Reiniger. До-
тримуйтеся вимог технічної інструкції та BFS-Merkblatt див. 
примітка №22.

Нанесення продукту: 
Перед нанесенням ретельно перемішати. Наносити пензля-
ми, щітками або методом розпилення. Через те, що продукт 
є товстошаровим, не варто його розбавляти. 
На основи зі склідами іржі необхідно нанести не менше 3 
шарів продукту; на усі інші – 2 шари. 
Товщина мокрого шару становить 100-200 µm, залежно від 
способу нанесення. Товщина сухого шару – 40-70 µm.

Нанесення методом розпилення:

Процес

Діа-
метр  

отвору 
сопла

Тиск 
 всередині 

розпилювача

Тиск пові-
тря

Розведення

Високий тиск 2,0 мм — 2,0 бар 5–10%

Низький тиск середній прибл. 1/2 макс. 5–10%

Airless 0,012” 180–200 бар — —

AirMix 0,012” 150–180 бар 1,0-2,0 бар —

Температура при нанесенні: 
При нанесенні та висиханні температура повітря та об’єкта 
повинна бути не нижчою +5°C. Не виконувати робіт під пря-
мими сонячними променями. 

Розведення/очистка інструментів:
Для розведення продукту використовуйте розчинник (неаро-

матичний).

Висихання:
(при температурі +20°С, 60% відносній вологості повітря та 
товщині мокрого шару 100 µm):
– від пилу    приблизно 5 годин
– наступне покриття   приблизно 14 годин
– повне висихання   приблизно 3-4 дні

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

Особливі примітки:
Білі та світлі кольори мають жовтий відтінок при штучному 
або недостатньому природному освітленні. Це типово для 
продукту.

Фарби на основі алкідних смол та на основі розчинника ма-
ють типовий запах, властивий матеріалу, який може бути 
помітним навіть після висихання продукту. Тому для засто-
сувань у приміщеннях ми радимо використовувати відповідні 
фарби на водній основі SÜDWEST.

Стійкість кольору відповідно до BFS-Merkblatt № 26:
Клас А, група 1-3, залежно від кольору.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС):
SÜDWEST Super-Dickschutz Uni не перевищує максимального 
значення ЛОС продукції категорії і (500 г/л), а тому вважаєть-
ся сумісним згідно ЛОС.

Склад: 
Алкідні смоли (неорганічні та/або органічні пігменти, залеж-
но від кольору), неорганічні та мінеральні наповнювачі, неор-
ганічні білі пігменти, антикорозійні пігменти, суміші аліфатич-
них вуглеводнів, спирти, філосилікати, змочувальні речовини, 
піногасники, світлостабілізатори, антиоксиданти, сикативи, 
поверхневі добавки, підсилювачі адгезії, реологічні добавки.

Код:  ВSL20

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

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


