
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 Holz-Siegel satin 30985

Сфера застосування: 
Прозорий лак для герметизації поверхонь всередині примі-
щення. Використовуйте продукт безпосередньо для гермети-
зації дерев’яних поверхонь або як безбарвне захисне покрит-
тя на вже покритих поверхнях.
Відповідає європейським нормам безпеки для дитячих ігра-
шок EN 71-3. Стійкий до дії дезинфікуючих засобів (відповідно 
до діючого висновку). 

Властивості:
— на водній основі;
— майже без запаху;
— екологічний;
— швидко висихає;
— безбарвний;
— не дає жовтизни після висихання;
— зносостійкий;
— еластичний;
— шовковисто-матовий;
— паропроникний;
— стійкий до дії дезинфікуючих засобів, що не містять 
розчинників.

Стандартні кольори:  безбарвний

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

Розхід:  80—100 мл/м2 в один шар 

Ступінь блиску: шовковисто-глянцевий

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 лаком 
здійснюється попереднє шліфування поверхонь. Для міцності 
покриття між окремими шарами має відбуватися проміжне шлі-
фування.

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

Основи для нанесення: 
Дерев’яні поверхні всередині приміщень (наприклад підлога, на-
стінні покриття, меблі), OSB-плити, корок, полаковані та покриті 
лазур’ю поверхні, дисперсійні фарби.

Підготовка поверхні: 
Ретельно зашліфуйте та очистіть поверхню. Попередньо по-
криті лаком або лазур’ю поверхні також необхідно обов’язково 
зашліфувати.

Нанесення продукту: 
Перед використанням ретельно перемішайте продукт. Для по-
верхонь із сильним ступенем поглинання, як ґрунтуючий шар 
використовують розведений водою до 30% AquaVision Holz-
Siegel.
Продукт наноситься пензлем або валиком. Залежно від основи, 
продукт наносять нерозбавленим в 1-2 шари. Після першого 
нанесення деревину слід зашліфувати (шліфувальним папером 
із зернистістю P240/P320).

Види покриття: 
Дерев’яні поверхні, OSB, корок: 
Для поверхонь із сильним ступенем поглинання, як ґрунтую-
чий шар використовують розведений водою до 30% AquaVision 
Holz-Siegel satin.
Залежно від основи, продукт наносять нерозбавленим в 1-2 
шари.

Поверхні, покриті лаком або лазур’ю: 
Для герметизації таких поверхонь наносять 1-2 шари нерозбав-
леного AquaVision Holz-Siegel satin.



Технічні інструкції

SÜDWEST AquaVision Holz-Siegel satin
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

Дисперсійні фарби: 
Для захисту таких поверхонь наносять 1-2 шари нерозбавлено-
го AquaVision Holz-Siegel satin.

Рекомендації щодо інструменту: 
Для нанесення рекомендовано використовувати пензлі або щіт-
ки із синтетичним ворсом, а також валики з коротким ворсом 
(наприклад, мікрофібра). 

Нанесення методом розпилення:

Процес Діаметр 
сопла

Тиск  
всередині  

розпилювача

Тиск  
повітря

Розведення 
водою

Високий тиск 2,0 - 2,0 бар 5%

Низький тиск середній 1/2-3/4 макс. -

Температура:
Температура та відносна вологість повітря безпосередньо 
впливають на процес висихання продуктів на водній основі. 
Оптимальна температура для нанесення та висихання стано-
вить +10-25°С (відносна вологість 60%). Нижча температура 
та більша вологість значно сповільнюють процес висихання.  
Не використовуйте продукт при температурі нижче +5°С. Ви-
сока температура та низька вологість пришвидшують процес 
висихання продукту. 

Очищення інструменту:
За потреби інструмент промивають водою. При тривалих пе-
рервах в роботі інструмент необхідно ретельно очистити, ви-
користовуючи чисту воду з додаванням миючих засобів.

Висихання:
(при температурі +20°С, 60% відносній вологості повітря та 
товщині мокрого шару 100 µm):

– від пилу    приблизно 1 година
– наступне покриття   приблизно 12 годин
– повне висихання   приблизно 7 днів

Більша товщина шару та/або низька температура сповільню-
ють процес висихання продукту.

Особливі примітки:
Не використовуйте на поверхнях, які при подальшому вико-
ристанні піддаються інтенсивним навантаженням, наприклад, 
через контакт з жиром, пластифікаторами, спиртами та інши-
ми агресивними речовинами. Не використовуйте на поверх-
нях, покритих морилкою.
Поверхні, покриті AquaVision Holz-Siegel satin можна очищува-
ти, використовуючи звичайні побутові хімічні засоби. Не викори-
стовуйте абразивні або агресивні миючі засоби.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС):
SÜDWEST AquaVision Holz-Siegel satin не перевищує макси-
мального значення ЛОС продукції категорії i (140 г/л), а тому 
вважається сумісним згідно ЛОС.

Склад: 
Акрилатна дисперсія, поліуретанова дисперсія, вода, гліколі, 
аморфні кремнієві кислоти, піногасники, поверхневі добавки, 
поліуретанові загусники, нейтралізуючі агенти.

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: 
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.
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