
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 UV-Stopp 30915

Сфера застосування: 
Сонцезахисний засіб на водній основі, який застосовують 
для збереження натурального кольору необробленої дереви-
ни для внутрішніх робіт, наприклад, для нанесення на склеєні 
бруси, дерев’яні стелі та дерев’яні обшивки. Засіб добре про-
никає в дерев’яні поверхні, не утворюючи плівки. Його сонце-
захисні складники абсорбують негативну дію ультрафіолето-
вого випромінювання, яке призводить до вицвітання.

Засіб зменшує пожовтіння, потемніння та посіріння, не впли-
ваючи на природну структуру деревини. Знижує рівень нерів-
номірного вицвітання при різному падінні світла, наприклад, 
під килимком. Для подальшої обробки та захисту дерев’яних 
поверхонь від забруднень та вологи цей засіб слід покрити 
ще якимось захисним засобом, наприклад лаком або лазурю.

Властивості:
— на тривалий час знижує рівень пожовтіння та посіріння 
деревини;
— зменшує потемніння;
— не містить розчинників;
— засіб простий у використанні;
— економний у застосуванні;
— не утворює плівки;
— сертифікована ефективність засобу.

Стандартні колір: прозорий після висихання  
  (в упаковці з легким червоним відтінком)

Фасування/розмір тари: 1 л, 5 л

Розхід:  80—150 мл/м2

  залежно від ступеня поглинання основи

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. 

Підготовка основи: 
Пожовклу та покриту деревину слід відшліфувати до світло-
го кольору. Щоб досягти рівномірного проникнення цього 
засобу по всій поверхні деревини, слід уникати забруднень 
(наприклад, жирних відбитків пальців) у місцях, підготовлених 
до нанесення.

Нанесення продукту: 
Перед застосуванням добре перемішати. Наносити засіб не-
розведеним за допомогою пензлика або методом занурення.
Можливе нанесення розпилювачем HVLP. 
Увага: просимо використовувати засоби захисту (захисні ру-
кавички, одяг, захист очей та обличчя). Не працювати із засо-
бом при температурі повітря нижче +5 °C та під дією прямих 
сонячних променів. Використовувати виключно пластикові 
інструменти та пластикові контейнери. При контакті з мета-
лами, засіб може тверднути чи ставати гелеподібним, тобто 
непридатним для нанесення.

Особливості нанесення: 
Підготовлену поверхню необхідно один раз повністю проґрун-
тувати SÜDWEST UV-Stopp. Після ґрунтування деревину не 
шліфувати; залишені дерев’яні волокна можна акуратно ви-
далити за допомогою тонкого абразивного матеріалу із поліе-
стеру.
Для захисту від вологи та забруднень, на вже оброблені цим 
засобом дерев’яні поверхні, слід двічі нанести лак SÜDWEST 
AquaVision Holz-Siegel (прозорий) або декоративну лазур 
SÜDWEST Holz-Wachs-Lasur (прозору або затоновану). 
Після першого покриття можна здійснити проміжне шліфу-
вання. На поверхні із сильним рівнем механічного наванта-
ження необхідно нанести 3 шари SÜDWEST AquaVision Holz-
Siegel.

Очищення інструменту:
За потреби інструмент промивають водою. 

Висихання:
(при температурі +20°С, 60% відносній вологості повітря):
– наступне покриття   приблизно 2 години

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



Технічні інструкції

SÜDWEST UV-Stopp
Сторінка 2

Представник SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Cо.KG в Україні ТОВ «Одат Україна» 
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Особливі примітки:
Цей засіб необхідно використовувати лише для необробленої 
деревини. Візуальний ефект на певній дерев’яній поверхні чи 
певному виді деревини визначається пробним нанесенням 
засобу. При обробці червоної деревини (наприклад, червоно-
го дерева) чи чорної деревини, дія інтенсивного ультрафіоле-
тового випромінювання може спричиняти вицвітання.

На заплямованих жиром дерев’яних поверхнях, наприклад, 
на поверхнях з відбитками пальців, засіб не може діяти та 
проникати у поверхню. На поверхнях, де засіб не потрапляє, 
з часом утворюються плями.

SÜDWEST UV-Stopp має рожевий відтінок, помітний після 
нанесення на певних видах деревини чи дерев’яних матеріа-
лах (наприклад, на поверхні ОСБ-плит). Зазвичай, за декілька 
днів під дією сонця таке забарвлення зникає.

З метою запобігання вимиванню сонцезахисного засобу під 
впливом вологи, ми рекомендуємо нанести захисний лак.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС):
SÜDWEST AquaVision UV-Stopp не підпадає під дію директиви.

Склад: 
Вода, добавки, речовини-консерванти, що запобігають вими-
ванню, сонцезахисні стабілізатори.

Код:  BSW60

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: лютий 2019 року


