
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

УНІВЕРСАЛЬНА ҐРУНТОВКА

SÜDWEST InnenGrund 30080

Застосування: 
Протестована на вміст шкідливих речовин, універсальна ґрун-
товка, без розчинників та пластифікаторів, для зміцнення та 
фіксації старих основ. 
Дозволяє зменшити поглинаючу здатність нових поверхонь 
(гіпсокартону, пористих та інших адсорбуючих поверхонь).
InnenGrund володіє високою проникаючою здатністю та ад-
гезійними властивостями.

Колір:           0901 прозорий

Ємність/розмір тари: 5 л, 10 л.

Розхід:  0,1—0,4 л/м2 в один шар
  Залежно від вбираючої здатності та рівності  
  основи витрати можуть відрізнятися.

Густина:           приблизно 1,0 г/см3

Висихання:
При температурі +20°C і відносній вологості повітря 65% по-
верхня висихає через 6 годин. 
Нанесення фарби та подальша обробка через 12 годин.
При більш низькій температурі і високій вологості час виси-
хання відповідно збільшується.

Застосування: 
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.

Нанесення: 
Перед нанесенням ретельно перемішати. Залежно від вбираю-
чої здатності основи продукт можна розвести водою у співвід-
ношенні 1:1. Для нанесення використовувати макловицю.
Приступрати до фарбування та наступних операцій не рані-
ше, ніж через 12 годин.

Температура при нанесенні: 
Роботи проводяться при температурі повітря від +5 до +25°С 
та відносній вологості до 80% (рекомендовані температур-
но-кліматичні умови +20°С, 65% вологість повітря). При на-
несенні та висиханні температура повітря та об’єкта повинна 
бути не нижчою +5°C.  

Граничне значення вмісту ЛОС для країн ЄС 
(директива 2004/42/EG  VOC ЄС): 
SÜDWEST InnenGrund не перевищує максимального значен-
ня ЛОС продукції категорії H (30 г/л), а тому вважається суміс-
ним згідно ЛОС.

Склад: 
Полімерна дисперсія, вода, мінеральні наповнювачі, зволожу-
вачі, консервант на основі BIT/MIT (1:1), консервант на основі 
Bronopol (INN).      

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 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



Технічні інструкції

SÜDWEST InnenGrund
Сторінка 2

Представник SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Cо.KG в Україні ТОВ «Одат Україна» 
вул. Карла Мікльоша 15/69, 79031 Львів,  
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Зберігання: 
Зберігати щільно закриту упаковку у прохолодному місці, не 
допускаючи 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.

Станом на: червень 2017 року


