
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

ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГ

SÜDWEST Heizölstopp 30645

Застосування: 
Сертифікований засіб для герметизації та фарбування підлоги 
з відштовхувальною дією від нафтопродуктів, для поверхонь з 
середнім механічним впливом.
Використовується для створення нековзкого покриття на різ-
них типах мінеральних поверхонь.
Також може використовуватися для нанесення на поверхню 
стін в приміщеннях станцій технічного огляду автомобілів.

Основа для нанесення: 
Бетон, стяжка, цементна штукатурка, стара пофарбована по-
верхня.

Властивості:
— еластичний;
— заповнює тріщини;
— стійкий до впливу нагрітого мастила;
— висока адгезія до основи;
— паропроникний;
— миючий;
— поверхня легко очищається від бруду та мастил;
— легкий в нанесенні.

Колір:  7130 сірий
  8300 червоно-коричневий

Ємність/розмір тари:  2,5 л, 5 л, 10 л

Розхід:      200—550 мл/м2 в один шар (залежно від основи)

Ступінь блиску:  шовковисто-матовий

Застосування: 
Вимоги до основи:
Матеріал не повинен контактувати із металевими елемента-
ми (армуванням, анкерами, тощо). Заборонене нанесення на 
рухомі деформаційні шви.
Поверхні бетону, стяжки та штукатурки повинні бути стійки-
ми та без дефектів. Вільні краї поверхонь необхідно заокруг-
лити. Стяжка повинна щільно прилягати до стін.

При розрівнюванні стяжок не потрібно загладжувати їх ста-
левими інструментами, скористайтеся звичайною дерев’я-
ною дошкою. При цьому подальше розпушування шляхом до-
давання цементу заборонене. 
На стяжки та бетонні поверхні, що не відповідають зазначе-
ним вище умовам, необхідно додатково нанести цементну 
штукатурку. 
Перед нанесенням засобу основи повинні бути вистояні при-
наймі протягом 28 днів. 

До якості поверхонь застосовуються вимоги, описані в наступ-
них стандартах:

Бетон: DIN 1045 (липень 1988р.)
Штукатурка: DIN 18550 Частина 1 Таблиця 1 – Штукатурки 
розчиннових груп PIII (січень 1985 р.) 
Стяжка: DIN 18560 Частина 3, Абзац. 5.3 Таблиця 1 Клас 
міцності ZE 20 – та Абзац 7.4 (січень 1985 р.)

Слід уникати впливу води зі зворотньої сторони. Для цього 
у випадку контакту будівлі із землею та можливістю просо-
чування води, необхідно подбати про належну гідроізоляцію.
При цьому дотримуватися DIN 18195 Частина 4 - Гідроізоля-
ція будівель (серпень 1983 р.).
Для того, щоб засіб ефективно працював, необхідно викона-
ни всі вищезазначені вимоги.

Загальні правила: 
Підготовка поверхні та виконання малярних робіт повинні 
відповідати сучасним технічним вимогам. Всі покриття та 
підготовчі роботи повинні відповідати вимогам до відповід-
ного об’єкту.  Просимо звернути увагу на актуальні інструкції 
Федеральної асоціації захисту кольору та матеріальних цінно-
стей, див. вимоги щодо покриття, пункт C 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).

Основа повинна бути чистою, сухою, стабільною та не містити 
розділяючих речовин. Нестабільні поверхні повинні перевіря-
тися на їх несучу здатність та придатність до подальших по-
криттів. При необхідності зробіть пробне нанесення продукту 
та протестуйте поверхню на сумісність.

Підготовка основи: 
Мінеральні поверхні:
Гладкі поверхні із слабким ступенем поглинання, а також 
відшарування чи неміцно зв’язані з підосновою покриття 
необхідно очистити методом шліфування, обробкою піско-
струйним апаратом або хімічним способом (10-15% розчином 
соляної кислоти).
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Поверхні із сильним ступенем забруднення:
Очистити за допомогою апарату високого тиску.

Поверхні із звичайним ступенем забруднення:
Підметіть поверхню або пропилососьте її. Помийте поверхню 
з використанням нейтрального миючого засобу (без воску та 
силікону) та промийте великою кількістю води. Тріщини та де-
фекти необхідно заповнити бетонним розчином. 

Інструмент для нанесення: 
Наносити пензликом (малярною щіткою) або валиком. 

Нанесення: 
Оптимальним є нанесення продукту в три шари. Засіб необ-
хідно наносити послідовно, шар за шаром, при цьому зафар-
бовуючи бічні поверхні так, щоб кожен наступний шар на стіні 
був на 1 см нижчий, за попередній. Це допоможе контролю-
ючим органам визначити відповідність покриття та кількість 
нанесених шарів. 

Розведення: 
Як ґрунтувальний шар: у співвідношенні 2:1 із водою.
1-ий шар: нерозбавлений.
2-ий шар: нерозбавлений.

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

Очищення інструменту:
Продукт розбавляти лише чистою водою. За потреби інстру-
мент промивають водою з додаванням миючих засобів. 

Висихання:
(при температурі +20°С, 70% відносній вологості повітря):
– наступне покриття   приблизно 12 годин
– поверхня готова до експлуатації    приблизно 24 години
– повне навантаження   приблизно 7 днів

При більш низьких температурах та/або високій вологості час 
висихання збільшується.

Особливі вказівки щодо використання:
Перед нанесенням переконайтеся у відповідності покриття 
до вимог щодо нанесення. Загальний розхід під час триша-
рового нанесення повинен становити 1300 мл/м2. Загальна 
товщина покриття повинна становити 480 мкм.
Під час ремонтних робіт пошкоджені поверхні необхідно ре-
ставрувати за тим ж принципом, що й наносити покриття.

Граничне значення вмісту ЛОС для країн ЄС 
(директива 2004/42/EG  VOC ЄС): 
SÜDWEST Heizölstopp не перевищує максимального значен-
ня ЛОС продукції категорії i (140 г/л), а тому вважається суміс-
ним згідно ЛОС.

Склад: 
Дисперсійне покриття; акрилатна дисперсія, оксид титану, не-
органічні пігменти, кальцити, тальк.

Код продукту: M-DF01         

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
Під час процесу нанесення та висихання фарб і лаків слід 
подбати про належну вентиляцію. Тримати осторонь від про-
дуктів харчування, напоїв та кормів для тварин. 
Уникати контакту з очима та шкірою. При шліфуванні не вди-
хати пил. Берегти від дітей. Уникати потрапляння нерозведе-
ного засобу, а особливо у великій кількості у ґрунтові води, 
водойми чи каналізаційні системи.

Додаткова інформація з техніки безпеки на www.sudwest.de

Зберігання: 
Зберігати щільно закриту упаковку у прохолодному місці, не 
допускаючи замерзання. Гарантійний термін зберігання ста-
новить 24 місяці.

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.

Станом на: липень 2020 року


