
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 АЛКІДНІЙ ОСНОВІ

SÜDWEST PALADUR® -extramatt- 30780

Сфера застосування: 
Зносостійкий, універсальний, поліуретановий лак для оброб-
ки усіх видів дерев’яних поверхонь всередині приміщень. 
SÜDWEST PALADUR® extramatt можна наносити на поперед-
ньо покриті декоративними лазурями поверхні (як захисний 
шар). Завдяки високій механічній міцності продукт можна ви-
користовувати для покриття меблів.
Покриття стійке до забруднень, легко очищається, зберіга-
ючи свої властивості та чудовий зовнішній вигляд поверхні.

Властивості:
— висока зносостійкість та міцність;
— надає поверхні чудовий зовнішній вигляд;
— наноситься різними способами;
— легко очищається від бруду;
— після висихання поверхні не прилипають одна до одної;
— без ароматичних речовин (VdL-RL-01).

Стандартні кольори: 0901 прозорий

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

Розхід:  80—100 мл/м2 в один шар 

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 
технічного паспорта, DIN 68800, пункт 3 та листка BFS 18.

Нанесення: 
Наносити пензликом, валиком або методом розпилення. 
Не наносити при температурі повітря та об’єкта нанесення 
нижче +5°C.

Нанесення методом розпилення: 
Наприклад, моделі SATA jet 3000RP/SATAjet RP 
— сопло: 2,0/2,5 мм
— тиск: 1,5 – 2,0 бар

При нанесенні методом розпилення слід підібрати діаметр 
отвору і тиск відповідно до вказівок виробника обладнання.

Види покриття: 
Для одержання більш міцного покриття для ґрунтувально-
го шару доцільно використовувати SÜDWEST PALADUR® 
hochglänzend, навіть якщо для фінішного шару використовуєть-
ся SÜDWEST PALADUR® seidenmatt чи SÜDWEST PALADUR® 
extramatt. На поверхнях із сильним рівнем поглинання можна 
використовувати розбавлений на 5% розчинником продукт. 
Після висихання, перед нанесенням наступного шару, для більш 
кращого ефекту лакового покриття, рекомендуємо додатково 
легко відшліфувати поверхню (шліф-матеріалом з мінімальним 
зерном) та стерти пил. Це дозволить отримати максимально 
гладку поверхню.

Нова деревина всередині приміщень: 
Нанести 2-3 шари нерозбавленого продукту.

Попердньо покриті поверхні: 
Нанести 1-2 шари нерозбавленого продукту.
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Висихання:
При температурі +20°C, 60% відносній вологості повітря та 
товщині мокрого шару 100 µm):
— від пилу (випаровування розчинника): 2,5 години;
— повторне нанесення: 12 годин;
— експлуатаційні навантаження: 6–8 тижнів.
При більш низькій температурі, високій вологості та більшій 
товщині лаку час висихання відповідно збільшується. 

Особливі примітки:
Оскільки з часом покриття жовтіє, не наносьте лак на білі по-
фарбовані поверхні.
Продукти на основі розчинника мають характерний запах, 
який не зникає навіть після висихання продукту. З часом він 
вивітрюється. Тому для великих площ та громадських примі-
щень рекомендовано використовувати продукти на водній ос-
нові.

Очищення інструменту:
За потреби інструмент промивають розчинником. 

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС):
SÜDWEST PALADUR® extramatt не перевищує максимально-
го значення ЛОС продукції категорії і (500 г/л), а тому вва-
жається сумісним згідно ЛОС.

Склад: 
Алкідні смоли, аліфатичні вуглеводні, антиоксиданти, сикати-
ви, піногасники, аморфний оксид кремнію.

Код:  BSL40 

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.
Використовуйте тільки в добре провітрюваних приміщеннях.
Не їжте, не пийте, і не нюхайте продукт під час нанесення. 
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в ґрунти. 
При забрудненні річок, озер або каналізаційних мереж пові-
домляйте відповідні органи відповідно до місцевих законів. 
При попаданні всередину організму негайно звернутися до 
лікаря.

Додаткова інформація з техніки безпеки на www.sudwest.de 

Зберігання: 
Не допускати промерзання тари. Берегти від прямих соняч-
них променів. Берегти від вогню. Відкриті упаковки герметич-
но закрити. 

Утилізація 
Порожні контейнери не можна повторно використовувати. 
Порожню тару слід зберігати в спеціалізованих місцях для 
відходів. Утилізуйте контейнери з залишками продукту в 
спеціальних пунктах прийому.

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: червень 2018 року


