
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

ФАСАДНІ ПРОДУКТИ

SÜDWEST Fungan® 30015

Сфера застосування: 
Концентрований активний біоцидний розчин для обробки та 
профілактики поверхонь, ушкоджених пліснявою, грибком та 
водоростями. Підходить як для зовнішнього, так і для вну-
трішнього використання. 

Властивості:
— на водній основі;
— діє проти плісняви, грибків та водоростей;
— дезинфікує.

Колір:  0901 прозорий

Фасування/розмір тари:  5 л, 10 л.

Розхід:  100—300 мл/м2 
  залежно від поглинаючої здатності

Густина:  приблизно 1,0 г/см3

Застосування: 
Загальні правила: 
Підготовка основи для нанесення та здійснення робіт по на-
несенню повинні відповідати сучасним вимогам. Покриття та 
підготовчі роботи завжди повинні здійснюватися відповідно до 
вимог певного об’єкту.  Просимо звернути увагу на актуальні 
інструкції Федеральної асоціації захисту кольору та матеріаль-
них цінностей, див. вимоги щодо покриття, пункт C стандарт 
DIN 18363, абзац 3 «Фарбувальні та лакувальні роботи».
Подальша обробка нанесеного покриття: видалення шарів 
фарби шляхом шліфування, зварювання, випалювання, тощо, 
може спричинити виникнення небезпечного пилу або шкід-
ливих випарів. Роботи слід проводити лише в добре прові-
трюваних місцях. Використовувати за необхідності відповідні  
засоби для захисту органів дихання (респіратори).
Усі фарбувальні поверхні повинні бути чистими, сухими, не мі-
стити на собі інших речовин.  При необхідності зробіть пробне 
нанесення продукту та протестуйте поверхню на сумісність. 

Підготовка основи: 
Перед нанесенням продукту поверхню слід ретельно очистити 
за допомогою апарату з високим тиском води та дати їй просох-
нути, щонайменше протягом 48 годин, оскільки ефективність 
SÜDWEST Fungan® значно знижується на вологих поверхнях. 
Продукт не призначений для поверхонь, що мають постійний 
контакт із водою. 

Нанесення: 
Ґрунтовка може наноситись пензлем, щіткою або методом 
розпилення. При нанесенні методом розпилення слід підібрати 
діаметр отвору і тиск відповідно до вказівок виробника облад-
нання. 
Нанесіть ґрунтовку SÜDWEST Fungan® на поверхню нерозбав-
леною та в достатній кількості. У випадку, якщо поверхня сильно 
уражена пліснявою, можливе двошарове нанесення продукту.
Подальші роботи з нанесення проводити після повного виси-
хання продукту, приблизно через 24-48 годин (при температурі 
+20°C і відносній вологості повітря 65%).
Не мийте поверхню!
SÜDWEST Fungan® не слід змішувати з іншими продуктами.

Наступна обробка:  через 48 годин

Температура обробки:
При нанесенні та висиханні температура повітря та об’єкта 
повинна бути не нижчою +5°C. 

Система покриття:
SÜDWEST Fungan® призначений для нанесення на уражені пліс-
нявою, грибком та водоростями поверхні з подальною сушкою 
та покриттям. Використовуйте його також на суміжних до ура-
жених поверхнях.

Використання зовні будівель: 
Після обробки SÜDWEST Fungan® на поверхню слід нанести 
фарбу, що містить компоненти для захисту від уражень пліс-
нявою та грибками. 

Використання всередині будівель: 
За можливості зняти старі уражені поверхні (шпалери, штука-
турку, вагонку, тощо).
Видаліть забруднення та дезинфікуйте поверхню за допомо-
гою SÜDWEST Fungan®.
Після цього, рекомендовано як фінішне покриття нанести 
SÜDWEST FungiStop. За допомогою цих продуктів досягаєть-
ся затримуючий та запобіжний ефект. Проте, гарантувати по-
дальшу відсутність плісняви та грибків неможливо!
Під час ремонту приміщень, уражених пліснявою необхідно 
дотримуватися законодавчих та відомчих приписів (напри-
клад, порядок застосування біологічно активних і небезпеч-
них речовин).
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Очистка інструменту: 
Наносити нерозбавленим. Після завершення робіт по нанесен-
ню, інструмент промити водою.

Спеціальні примітки: 
Уникайте роботи під палючим сонцем, під час сильного вітру 
та дощу.
Fungan® містить біоциди.  Використовуйте продукт безпечно. 
Завжди читайте етикетку та інформацію про продукт перед 
використанням. Продукт підлягає маркуванню відповідно до 
чинної директиви ЄС. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій з 
техніки безпеки на етикетці або в цій технічній інструкції. 
Продукт ні в якому разі не повинен контактувати з продукта-
ми харчування. Бережіть від дітей. Залишки не повинні потра-
пляти в каналізацію.
Вода після очищення інструментів може потрапляти в каналі-
зацію лише після спеціальної обробки відповідною очисною 
станцією.

Інформація про безпеку:
Fungan® містить біоциди.  Використовуйте продукт безпечно. 
Завжди читайте етикетку та інформацію про продукт перед 
використанням. 
Перші три цифри праворуч від десятизначного номера партії 
описують термін придатності при нормальних умовах зберігання. 
Перша цифра — рік, друга і третя — календарний тиждень.

Директива Федерального інституту безпеки та гігієни праці: 
N-20788

Гігієнічні заходи:
Застосовуйте крем для захисту шкіри з метою профілактики 
для полегшення очищення шкіри. Ретельно очистіть руки піс-
ля роботи та в перервах.

Запобіжні заходи:
Після нанесення продукту рекомендовано випрати робочий 
одяг. Забезпечте надійний захист під час використання продук-
ту, зокрема використовуйте захисні окуляри та гумові рукавиці.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС): 
SÜDWEST Fungan® не підпадає під дію директиви.

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
Під час процесу нанесення та висихання фарби слід подба-
ти 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 концентрованого чи розведеного 
продукту у великій кількості у ґрунтові води, водойми чи ка-
налізаційні системи. Додаткова інформація з техніки безпеки 
на www.suedwest.de.

Зберігання: 
У сухому, прохолодному місці (не нижче +5°С). Не допускати 
промерзання тари. Відкриті упаковки герметично закрити. 
Найкраще зберігати продукт в оригінальній упаковці. Оскіль-
ки продукт містить біоциди, слідкуйте за терміном зберігання 
(для збереження його ефективності).

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: листопад 2018 року


