Технічні інструкції

ГРИФЕЛЬНА ФАРБА
SÜDWEST AquaVision Schultafel-Lack

30940

Ємність/розмір тари: 375 мл, 750 мл, 2.5 л.
Розхід:

80—100 мл/м2 в один шар

Ступінь блиску:

матова

Застосування:
Загальні правила:
Підготовка поверхні та виконання малярних робіт повинні
відповідати сучасним технічним вимогам. Всі покриття та
підготовчі роботи повинні відповідати вимогам до відповідного об’єкту. Просимо звернути увагу на актуальні інструкції
Федеральної асоціації захисту кольору та матеріальних цінностей, див. вимоги щодо покриття, пункт C DIN 18363, абзац 3
«Фарбувальні та лакувальні роботи».

Застосування:
Грифельна фарба на водній основі для шкільних дощок та
для створення поверхонь, на яких необхідно писати крейдою
та крейдяними маркерами. Для використання всередині та
зовні будівель.
Продукт підходить для відновлення старих дощок або створення нових грифельних поверхонь (на будь-яких міцних,
спеціально підготовлених гладких поверхнях).
Відповідає європейським нормам безпеки для дитячих іграшок EN 71-3.

Основи для нанесення:
Підходить для нанесення на тверді, старі лаковані поверхні,
ґрунтовані гладкі основи (наприклад, плити МДФ, гладкі поверхні стін, метали, пластикові/синтетичні поверхні).

Властивості:
— з мінімальним запахом;
— легка в нанесенні;
— довговічна;
— тиксотропна (рівномірно розтікається по поверхні);
— висока покривна здатність;
— швидко сохне;
— поверхня не відблискує;
— матова;
— висока стійкість до механічних ушкоджень;
— добре очищається від залишків крейди.

Стандартні кольори:
				

9105 чорний
6105 зелений

Доступна база для тонування в такі відтінки RAL:
RAL 2008
RAL 3011
RAL 3016
RAL 3017
RAL 4002
RAL 4006
RAL 4008
RAL 5003
RAL 5022
RAL 6026
RAL 6029
RAL 7008
RAL 7010
RAL 7024
RAL 7026
RAL 8019
RAL 8023
RAL 8025
*через матовість AquaVision Schultafel-Lack має оптичні відхилення від палітри
кольорів RAL, і це є допустимими.

Подальша обробка нанесеного покриття: видалення шарів
фарби шляхом шліфування, зварювання, випалювання, тощо,
може спричинити виникнення небезпечного пилу або шкідливих випарів. Роботи слід проводити лише в добре провітрюваних місцях. Використовувати за необхідності відповідні
засоби для захисту органів дихання (респіратори).
Основа повинна бути чистою, сухою, стабільною та не містити
розділяючих речовин. Нестабільні поверхні повинні перевірятися на їх несучу здатність та придатність до подальших покриттів. При необхідності зробіть пробне нанесення продукту
та протестуйте поверхню на сумісність. При нанесенні кількох
шарів між кожним нанесеннями необхідно проводити проміжне шліфування.
Старі лакофарбові основи:
Перевірити на міцність. Неміцні залишки необхідно видалити
повністю і, залежно від основи, нанести повторно. За необхідності обробити ґрунтовкою SÜDWEST AquaVision All-Grund.
Нові дерев’яні поверхні та дерев’яні вироби:
Поверхню обробити ґрунтовкою SÜDWEST AquaVision AllGrund.
Металеві вироби та сталь:
Ретельно очистити від іржі, знежирити та витерти поверхню,
обробити її ґрунтовкою SÜDWEST AquaVision All-Grund.
Цинк та тверді синтетичні матеріали:
Zink- und Kunststoff-Reiniger засіб для очищення цинкових
поверхонь та поверхонь із синтетичних матеріалів. Знежирити та витерти поверхню, обробити її ґрунтовкою SÜDWEST
AquaVision All-Grund.
Стіни:
Гіпсокартон зашпаклюйте SÜDWEST Profi-GF Spachtel та
проґрунтуйте SÜDWEST InnenGrund. Поверхня повинна бути
ретельно зашліфована.
Нанесіть 2–3 шари SÜDWEST AquaVision Schultafel-Lack, використовуючи валик з коротким ворсом.ß
Для досягнення особливо гладких поверхонь рекомендується
попереднє нанесення лаку SÜDWEST AquaVision PU-Vorlack.

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.
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SÜDWEST AquaVision Schultafel-Lack
Нанесення:
Перед нанесенням продукт ретельно перемішати. Наносити
пензлем, валиком або розпилювачем.
Використовуйте лише інструмент з нержавіючої сталі. Продукт наносити нерозбавленим.

Інструмент:
Для фарбування ми рекомендуємо використовувати пензлики
з синтетичним ворсом. Для фарбування на менших ділянках
використовуйте валики для лакування. На великих поверхнях використовуйте валик з мікрофібри, для гладкої поверхні
обов’язково одразу обробіть валиком з мінімальним ворсом.

При використанні інших засобів для нанесення написів (чи
інших кольорів) рекомендуємо проводити тестування (пробні
написи та їхнє видалення).
Написи можна стирати, змиваючи їх вологою губкою. Для
стирання використовуйте винятково м’які ганчірки та губки,
щоб не залишити подряпин. У зв’язку з використанням різних
сортів крейди та механічними впливами, слідів подряпин та
зносу поверхні неможливо уникнути.

Граничне значення вмісту ЛОС для країн ЄС
(директива 2004/42/EG VOC ЄС):

SÜDWEST AquaVision Schultafel-Lack не перевищує максимального значення ЛОС продукції категорії D (130 г/л), а тому
вважається сумісним згідно ЛОС.

Процес

Діаметр
отвору
сопла

Тиск
всередині
розпилювача

Тиск
повітря

Розведення
водою

Високий тиск

2,0 мм

—

1,8–2,5 бар

макс. 10%

Склад:

Низький тиск

S.4.1

—

80%

макс. 10%

Безповітряний (20°С)

310

130 бар

без розведення

AirCoat

310

150 бар

без розведення

Акрилатна дисперсія (органічна або неорганічна, залежно від
кольору), вода, гліколь, ефіри спиртів, піногасники, зволожуючі речовини, поліуретанові згущувачі, нейтралізуючі агенти,
поверхневі добавки, кремнієва кислота, консерванти на основі
хлору, метилу та бензизотіазолінонів.

Значне домішування води призводить до зменшення товщини сухого шару, покривної здатності та повноти кольору.

Температурні умови:
Температура та відносна вологість повітря вливають на процес висихання продуктів на водній основі.
Оптимальною є температура від +10 до +25°С (та відносна
вологість повітря 60%).
Низька температура та висока відносна вологість сповільнюють процес висихання. При нанесенні та висиханні температура повітря та об’єкта повинна бути не нижчою +5°C.
Висока температура та низька відносна вологість значно
пришвидшують процес висихання продукту.

Очистка інструменту:
Після використання інструмент ретельно промити водою з
використанням миючого засобу.

Висихання:
(при температурі +20°С, 60% відносній вологості та товщині
шару 100 мкм). Більша товщина шару та/або нижча температура відповідно збільшують час висихання.
Від пилу:

приблизно 30 хвилин

Наступна обробка:

приблизно 6 годин

Повне висихання:

приблизно 48 годин

Примітки:
Через 16 годин поверхню можна відшліфувати. Перед механічним шліфуванням більших поверхонь рекомендований
термін висихання — 36 годин.

Код продукту: BSW20
Загальні рекомендації з техніки безпеки:
Під час процесу нанесення та висихання фарб і лаків слід
подбати про належну вентиляцію. Тримати осторонь від продуктів харчування, напоїв та кормів для тварин.
Уникати контакту з очима та шкірою. При шліфуванні не вдихати пил. Берегти від дітей. Уникати потрапляння нерозведеного засобу, а особливо у великій кількості у ґрунтові води,
водойми чи каналізаційні системи.
Додаткова інформація з техніки безпеки на www.sudwest.de

Зберігання:
Відкриті упаковки герметично закрити. Не допускати замерзання.

Утилізація:
Віддавати на утилізацію лише порожню від залишків засобу
тару. Утилізацію слід проводити, дотримуючись відповідних
законодавчих норм.

Технічна консультація:
Додаткову інформацію та відповіді щодо даного продукту, або
продукції компанії, що не вказана в даній технічній інструкції
радо нададуть наші працівники. За детальнішою інформацією
просимо звертатися до нашої технічної служби підтримки за
тел: +380 (93) 783 93 78.

Особливі вказівки щодо використання:
Після повного висихання по поверхні можна писати крейдою
для шкільних дощок (безвоскова крейда), а також і крейдяним маркером (білого кольору) фірми Edding. Написи крейдяним маркером необхідно стерти через 2–3 дні. Після більш
тривалого терміну такі написи не вдасться видалити, не залишивши слідів.

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
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