
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 Drytec® HolzProtect 30017

Сфера застосування: 
Фарба з біонічним ефектом, що забезпечує захист від атмос-
ферних впливів. Для наненесення на дерев’яні поверхні зовні 
приміщень.
Продукт підходить для нанесення на нестабільні за розміром 
поверхні, наприклад, вагонку, дерев’яні фасади, тощо.
Біонічний ефект забезпечує швидке висихання поверхні після  
атмосферних опадів. 

Основи для нанесення: 
Нестабільні за розміром дерев’яні поверхні, деревні матеріа-
ли, старі покриття. 

Властивості:
— на водній основі;
— легке нанесення;
— швидке висихання після атмосферних опадів;
— висока стійкість до механічного впливу;
— заповнює пори та невеликі тріщини;
— підкреслює структуру деревини;
— атмосферостійка;
— найвищий захист для збереження кольору;
— висока водовідштовхуваність завдяки біонічному ефекту;
— висока паропроникність;
— чудово ізолює деревину;
— містить захист від утворення плісняви та грибків.

Стандартний колір: 9110 білий

All-Color-Тонування:        інші кольори доступні за запитом

Фасування/розмір тари: 2,5 л, 10 л

Розхід: 120—150 мл/м2 — в один шар на гладких поверхнях

На шорстких поверхнях відповідно більше. 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.

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

Деревина/деревні матеріали: 
Дерев’яні поверхні зашліфуйте та ретельно очистіть. Для де-
ревини, що знаходиться зовні будівель обов’язковим етапом є 
ґрунтування за допомогою SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund.

Старе покриття: 
Старе покриття необхідно перевірити на несучу здатність. Всі 
нестійкі елементи необхідно видалити. Після цього, зашліфувати 
та ретельно очистити основу. 
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Нанесення продукту: 
Наносити пензлями, валиками або методом розпилення. Ви-
користовуйте лише інструменти з нержавіючої сталі. За мож-
ливості ґрунтовку наносять пензлями або щітками. Залежно 
від поглинання основи, ґрунтовку можна розбавити на 3-5% 
розчинником. 
Не виконуйте робіт при температурі нижче +5°С та під пря-
мими сонячними променями. Продукт наносять в два шари. 

Нанесення методом розпилення:

Процес
Діаметр  
отвору 
сопла

Тиск 
 всередині 

розпилювача

Розведення 
водою

Безповітряний (20°С) 2; 12 прибл. 120 бар —

Очищення інструменту:
За потреби інструмент промивають водою. 

Висихання:
(при температурі +20°С, 60% відносній вологості повітря та 
товщині мокрого шару 100 μm):
– на відлип    приблизно 1 година
– наступне покриття   приблизно 4 годин

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

Технічна характеристика:
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари відповідно до EN 
ISO 7783-2: μ = 6100

Паропроникність (дифузія водяної пари sd-показник): при-
близно 0,7 м (клас V2 середній) відповідно до EN ISO 7783-2

Коефіцієнт водопоглинання відповідно до EN 1062-1: w=0,02 
[кг/(м2*h0,5)] (клас W 3 низький)

Особливі примітки:
На поверхнях, що піддаються агресивному впливу навколиш-
нього середовища, ми рекомендуємо нанесення 3 шарів про-
дукту. 
Для створення білосніжного покриття рекомендуємо поперед-
ньо обробити поверхню ізоляційною ґрунтовкою SÜDWEST 
Holz-Isolier-Grund (на алкідній основі) або SÜDWEST AquaVision 
Isolier-Grund (на водній основі) в білому кольорі.
Drytec® HolzProtect містить діючі речовини проти плісняви та 
грибків. Завдяки їм досягається запобіжний та затримуючий 
ефект. Постійна відсутність плісняви та/або грибків не може 
бути гарантована. Для продуктів, що містять діючі речовини, 
необхідно забезпечити достатнью товщину шару. Це дося-
гається двошаровим нанесенням продукту.

Збереження кольору (кольоростійкість) по BFS-Merkblatt 
Nr.26: 
Клас А, група 1-3, залежно від кольору. Для фасадних ко-
льорів (колірник SÜDWEST All-Color Nr. 1 Farbtöne) — група 1.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС):
SÜDWEST Drytec® HolzProtect не перевищує максимального 
значення ЛОС продукції категорії d (130 г/л), а тому вважаєть-
ся сумісним згідно ЛОС.

Регламент щодо біоцидів (528/2012):
Містить 3-йод-2-пропінілбутілкарбамат, 4,5-Дихлор-2-октил-
2Н-ізотіазол-3-он, 2-октил-2-ізотіазол-3-он, 1,2-бензизотіа-
зол-3 (2Н)-он, суміш 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-он [ЄС № 
247-500-7] та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он [ЄС № 220-239-6] (3: 
1), 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он, як активні речовини для захи-
сту покриття та зберігання відповідно до Регламенту щодо 
біоцидів (528/2012), статті 58 (3)

Склад: 
Полімерна дисперсія, діоксид титану, силікатні наповнювачі, 
вода, спирти, гліколеві ефіри, поверхневі добавки, згущувачі, 
стабілізатори, диспергенти, піногасники, гідрофобізуючі за-
соби, захисні засоби на основі 3-йод-2-пропінілбутілкарбама-
та (IPBC), захисні покриття на основі 4,5- Дихлор-2-октил-2Н-
ізотіазол-3-он (DCOIT) та 2-октил-2-ізотіазол-3-он (OIT).

Код:  BSW50

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. Уникайте контак-
ту з очима та шкірою. При шліфуванні не вдихати пил.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в ґрунти. 

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 2019 року


