
Сфера застосування:
Контактна ґрунтувальна фарба без вмісту розчинників

та пластифікаторів призначена для нанесення на

тверді, гладкі, слабо абсорбуючі чи неабсорбуючі

поверхні, наприклад, на старі пофарбовані поверхні,

гіпсокартонні плити, гладкий бетон (лише в середині

приміщень), застосовується для внутрішніх та

зовнішніх робіт.

Призначена для покращення адгезивних та

поглинальних характеристик поверхонь. Ідеально

підходить в якості ґрунтувального покриття під

делікатні тонкошарові декоративні штукатурки

SÜDWEST DekorPutz F.

Колір фарби: 9110білий

All-Color заводське тонування: наявна в усіх

пастельних відтінках

Об’єм: 5 л,12,5 л.

Витрати:
150 - 200 мл/м² за одне нанесення

Витрати можуть відрізнятися в залежності від

інтенсивності поглинання та шорсткості поверхні.

Густина: близько 1,4 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.

Підготовка поверхонь до нанесення  засобу:

Поверхня під фарбування має бути щільною, чистою,

еластичною, вільною від нашарувань накипу та

сторонніх часток. Фарбу розводять та наносять на

поверхню таким чином, щоб не утворювалось блискуче

покриття.

Нанесення:

Наносити пензликом, валиком чи розпилювачем. В

залежності від необхідності наноситься в одне чи два

нанесення. В залежності від ступеня поглинання

поверхні перше нанесення проводити фарбою,

розведеною водою до 10%. При необхідності останнє

нанесення можна проводити таким же ж способом. При

застосуванні автомата-розпилювача сопло та тиск

пристрою мають відповідати вимогам виробника.

Температура обробки:

Не використовується та не сохне при температурі об’єкта
нанесення та температурі повітря нижче +5˚C.

Висихання:
При температурі повітря, температурі поверхні +20 ºC та

відносній вологості повітря 65% поверхня буде готова до

подальшої обробки приблизно через 8 годин.

Особливі вказівки щодо використання:
Перед початком застосування, рекомендовано

ознайомитись з маркуванням та інформацією про засіб.

Можливе нанесення тонованої фарби. Кількість

пігментів не повинна перевищувати 1%.

Директива 2004/42 Європейського

Парламенту та Ради про обмеження

викиду летких органічних сполук:
Продукт «Ґрунтувальна фарба SÜDWEST

GrundierFarbe» відповідає стандарту викиду ЛОС як

продукт категорії a (30 г/1 л).

Декларація Німецької асоціації

лакофарбової та типографічної

промисловості:
Полімерна дисперсія, діоксин титану, карбонат кальцію, 

тальк, вода, добавки, консерванти.

Інтер’єрні фарби

Ґрунтувальна фарба SÜDWEST GrundierFarbe

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.
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Ґрунтувальна фарба SÜDWEST GrundierFarbe

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
Під час процесу нанесення та висихання фарб та 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.

Утилізація:
Віддавати на утилізацію лише порожню від залишків

засобу тару.

Утилізацію слід проводити, дотримуючись відповідних

законодавчих норм.

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

дадуть відповіді наші працівники. Крім цього, з

детальних питань просимо звертатися до нашої

технічної служби підтримки.

Код продукту: M-GP 01

Зберігання:
Зберігати засіб щільно закритим в прохолодному місці,

запобігаючи замерзанню. 

Станом на: серпень 2015 року.

Технічна карта

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


