
Сфера застосування:
Застосовується для додаткової консервації

силіконових та дисперсійних фасадних фарб.

Характеристики:
 Тривала дія завдяки вмісту біоцидів.

 Хороша профілактична дія від водоростей та

грибків.

 Універсальний засіб для всіх силіконово-
дисперсійних фасадних фарб.

Колір: 0901 безбарвний

Об’єм: 250 мл

Витрати:
Об'єм у 250 мл призначений для 12,5 л-відра

силіконово-дисперсійних фасадних фарб SÜDWEST.

Густина: близько 1,0 г/см³

Застосування:
Загальні правила застосування:

При підготовці поверхонь та здійсненні фарбувальних

робіт необхідно 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 цінностей, див. також вимоги Німецького

інституту стандартизації DIN щодо покриття, пункт C,

стандарт 18363, абзац 3 "Фарбувальні та лакувальні

роботи".

Наступні експлуатаційні роботи чи видалення шарів

фарби методом шліфування, застосовуючи

електрофен чи обпалювання, а також інші методи

видалення призводять до виникнення шкідливого пилу

та шкідливих випарів. Роботи проводяться лише на

добре провітрюваних об’єктах. При потребі, слід

використовувати відповідні засоби захисту органів

дихання.

Усі фарбувальні поверхні повинні бути чистими,

сухими, не містити на собі інших речовин. На

невизначених поверхнях має здійснюватися пробне

нанесення з метою подальшого їх випробування.

Нанесення:

Перед додаванням ретельно струснути. Залити 250 мл

добавки в 12,5-літрове відро силіконово-дисперсійної

фасадної фарби SÜDWEST, ретельно перемішати, щоб

досягти рівномірного розподілу засобу.

Температура обробки:

Не наносити фасадні фарби, змішані з цією добавкою, та

не сушити їх при температурі об’єкта нанесення і

температурі повітря нижче +5˚C.

Особливі технічні рекомендації з техніки 

безпеки:
Добавка містить біоциди. Біоциди слід використовувати
обережно. Неправильне використання може призвести
до шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Не
використовувати у безпосередній близькості до водойм.
Засіб промаркований відповідно до європейських
стандартів маркування. Дотримуйтеся вказівок з техніки
безпеки на етикетці чи в діючому паспорті з техніки
безпеки. Засіб жодним чином не має контактувати з
продуктами харчування. Зберігати подалі від дітей.
Залишки засобу не повинні потрапляти в каналізацію.
Вода, якою очищають інструменти, повинна перед
попаданням в загальну каналізаційну систему, пройти
належну очистку стічних вод. Засіб не повинен
потрапляти до водойм, ґрунту чи каналізаційних
систем. Не використовувати із засобами для внутрішніх
робіт. Призначений лише для професійного
використання фаховими працівниками.

Код відходів: 08.01.11. Клас небезпеки для води 3.

Термін придатності засобу :

Дивіться номер партії. При перевищенні мінімального

терміну придатності ефективна дія біоцидів не

гарантується. Перші три цифри внизу 10-значного

номера партії вказують на термін придатності засобу

при належних умовах зберігання. Перша цифра вказує

на рік, а 2-а та 3-я цифри означають календарний

тиждень року.

Реєстраційний номер засобу зі 

вмістом біоцидів: N-50559

Директива 2004/42 Європейського

Парламенту та Ради про обмеження

викиду летких органічних сполук:
Засіб «SŰDWEST Additiv FK» знаходиться поза межею

охоплення цієї директиви.

Фасадні продукти

Добавка до силіконових та дисперсійних фарб

для подовженого захисту від водоростів та грибків

SŰDWEST Additiv FK

Технічна карта

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.



Декларація Німецької асоціації

лакофарбової та типографічної

промисловості:
Вода, антибактерицидні консерванти для збільшення

терміну експлуатації, консерванти

Зберігання:
Зберігати в прохолодному місці, запобігаючи

замерзанню. При зберіганні та переробці слід

дотримуватись законодавчих норм щодо дотримання

чистоти ґрунту, водойм та повітря. Не зберігати

протягом тривалого часу при температурі вище +30ºC, а

також запобігати замерзанню. Засіб токсичний для риб

та інших водних живих організмів. Запобігати

потраплянню засобу у водойми. Порожні ємкості

здавати у спеціалізовані місця для відходів.

Утилізація:
Порожні ємкості не можуть бути використані повторно.
Цей продукт та ємкість утилізуються як шкідливі
відходи.

Технічні інструкції:
На всі питання, на які ми не відповіли у цій нотатці, радо

дадуть відповіді наші працівники. Крім цього, з

детальних питань просимо звертатися до нашої

технічної служби підтримки.

Станом на: жовтень 2013 року.

Технічна інструкція
Добавка до силіконових та дисперсійних фарб

для подовженого захисту від водоростів та грибків

SŰDWEST Additiv FK

Представник SŰDWEST Лаки + фарби ГмбХ & Ко.KG в Україні ТОВ Одат Україна
вул. Карла Міклоша 15/69, 79031 Львів, 
www.sudwest.com.ua, info@sudwest.com.ua


