
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® Isolier-Grund 30885

Сфера застосування: 
Ізолююча ґрунтовка білого кольору на основі катіонних в’я-
жучих для деревини та деревних матеріалів.
Всередині приміщень, наприклад для покриття стелі, може 
використовуватися як завершальних шар. Зовні приміщень 
як завершальний шар використовують AquaVision® Holzfarbe 
або AquaVision® Venti Satin.

Властивості:
— на водній основі;
— майже без запаху;
— високий ступінь білизни;
— добра покривна здатність;
— рівномірне нанесення;
— швидко висихає;
— чудово ізолює деревину та перешкоджає виникненню 
потемнінь та жовтизни;
— запобігає проникненню сажі, жиру, нікотину;
— відмінна адгезія;
— придатний до наступного покриття лаками.

Стандартний колір:  9110 білий

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

Розхід:  90–110 мл/м2 в один шар

Точна витрата визначається пробним нанесенням. 

Ступінь блиску: 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. 
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:
Хвойні та листяні породи деревини, старі оброблені дерев’яні 
поверхні, деревні матеріали (МДФ, ДВП) або шпоновані по-
верхні (наприклад, панелі).

Підготовка основи:
Дерево та деревні матеріали (МДФ, ДВП):
Зашліфуйте поверхню вздовж волокон та ретельно очистіть. 
Вологість деревини не повинна перевищувати 12% перед на-
несенням продукту. Поверхні, що схильні до появи грибків 
зовні приміщеннь необхідно обробити ґрунтовкою SÜDWEST 
Holz-Imprägnier-Grund.

Старі поверхні:
Старі покриття повинні бути перевірені на несучу здатність. 
Видаліть старі нестійкі покриття до несучої дерев’яної основи. 
Добре очистіть таку основу.

Шпоновані поверхні: 
Зашліфуйте та очистіть поверхню вологою ганчіркою. Дайте 
їй добре просохнути перед нанесенням продукту.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно перемішати. За можливості ви-
користовувати нерозбавлений продукт. Наносити валиком, 
пензликом або розпилювачем.
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Під час нанесення слідкуйте за товщиною шару, щоб закрити 
всі існуючі пори. 

Використання всередині приміщень:
У приміщенні, наприклад на дерев’яних стелях AquaVision® 
Isolier-Grund може використовуватися як фінішне покрит-
тя. Залежно від основи, продукт наносять нерозбавленим  
в 2–3 шари. Для отримання білої шовковистої поверхні кін-
цеву обробку можна проводити за допомогою SÜDWEST 
AquaVision® PU-Weißlack Satin.

Використання зовні приміщень:
Залежно від основи, продукт наносять нерозбавленим  в 1–2 
шари. При використанні зовні приміщень продукт потребує 
подальшої обробки лаками SÜDWEST AquaVision® Holzfarbe 
або SÜDWEST AquaVision® Venti Satin.

Інструмент для нанесення:
Для нанесення ми рекомендуємо використовувати пензлики 
з штучним ворсом. Для невеликих площ доцільно використо-
вувати поролонові валики. Нанесення на великі площі найз-
ручніше здійснювати за допомогою валика з мікрофібри.

Нанесення методом розпилення:

Процес
Діаметр  
отвору 
сопла

Тиск 
 всередині 

розпилювача

Тиск 
повітря

Розведення 
водою

Високий тиск 2,0 мм — 2 бар нерозбавлений

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

Безповітряний (20°С) 0,008” – 0,012” 160–200 бар — нерозбавлений

Безповітряний (60°С) 0,008” – 0,012” 120–150 бар — нерозбавлений

AirMix 0,008” – 0,012” 120–150 бар 1,0–2,0 бар нерозбавлений

Нанесення продукту:
Не виконуйте робіт при температурі нижче +5°С та під прями-
ми сонячними променями.

Розведення/Очищення інструменту:
Розведення продукту водою зменшує його ізолюючі вла-
стивості. При можливості, використовуйте нерозбавлений 
продукт. Під час тривалих перерв в роботі, інструмент слід 
промити водою з додаванням миючих засобів (мила). 

Висихання:
(при температурі +20°С, 60% відносній вологості повітря):
– від пилу    приблизно 1 година
– наступне покриття   приблизно 6 годин

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

Особливі примітки:
Не змішуйте AquaVision® Isolier-Grund з іншими продуктами. 
Після нанесення інструмент необхідно ретельно очистити, 
оскільки катіонні продукти можуть бути не сумісними з інши-
ми матеріалами. 
Через велику кількість забарвлень або вад самої деревини, 
перед обробкою ми рекомендуємо провести тестове нане-
сення. 

Чим швидше висихає нанесений шар, тим менше поверхне-
вих недоліків проступає крізь нього. Тому деревина для нане-
сення повинна бути максимально сухою. Не використовуйте 
водні миючі засоби для очищення адсорбуючих дерев’яних 
поверхонь. 
Якщо на поверхні є велика кількість забарвлень, після нене-
сення першого шару може відбутися часткова зміна кольору 
покриття. 
Перед нанесенням іншого продукту (наприклад, лаку) необ-
хідно просушити поверхню протягом 12 годин. 
Щоб запобігти проникненню іржі, металеві елементи (напри-
клад, цвяхи) необхідно покрити SÜDWEST All-Grund Spray.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС):
SÜDWEST AquaVision® Isolier-Grund не перевищує максималь-
ного значення ЛОС продукції категорії A/g (30 г/л), а тому вва-
жається сумісним згідно ЛОС.

Склад: 
Акрилатні дисперсії, неорганічні білі пігменти, неорганічні і мі-
неральні наповнювачі, гліколі, вода, ксантанган, зволожуючі і 
диспергуючі агенти, піногасники, поліуретанові загущувачі та 
агенти для зберігання на основі метил- та бензізотіазолінів.

Код:  BSW20

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.

Додаткова інформація з техніки безпеки на www.sudwest.de

Зберігання: 
Зберігати у сухому, прохолодному місці, не допускаючи 
замерзання. Термін зберігання – 15 місяців (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: лютий 2018 року


