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malfa

Ґрунтовки

Опис продукту
Використовується зовні будівель для гідроізоляції, ґрунтування, приклеювання, 
шпаклювання, армування та попереднього фарбування.

Цементні та вапняно-цементні штукатурки, бетон, бітумні основи та інші абсор-
буючі поверхні.

Сфера застосування

Основа для нанесення

При температурі +20°C і відносній вологості повітря 65% час висихання ста-
новить 24 години. При низькій температурі та/або високій вологості повітря 
час висихання відповідно збільшується.

При несприятливих погодних умовах (наприклад, дощ та т.п.) слід вживати 
відповідних захисних заходів.

Висихання

Властивості

Фасування/розмір тари

 � універсальний продукт;
 � підходить для нанесення на бітумні поверхні;
 � легко наноситься;
 � гідроізоляція наземних та підземних частин фундаменту (цоколя); 
 � може використовуватися для гідроізоляції поверхонь, що перебувають під 

постійним тиском води;
 � може використовуватися як клейовий розчин для приклейки цокольних 

ізоляційних плит.

Колір сірий

18 кг

Густина 1,2 г/см3

Артикул 32006

Розхід 
(без додавання цементу)

Залежно від застосування:

Для ґрунтування та захисного покриття від вологи:  0,5 кг/м2

Для гідроізоляції:      3,9 кг/м2

Для приклеювання цокольних ізоляційних плит:   2,0 кг/м2

Як армувальний шар:      1,3 кг/м2 

Malfa Flexschlämme змішується із цементом у пропорції 1:1 (по вазі). За 
потреби можна додати до 10% чистої води.

Розхід залежить від виду основи та ступеня її поглинання. Точні витрати 
визначаються шляхом пробного нанесення.
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Застосування

Основа повинна бути сухою, чистою, стабільною, без ефекту засолювання та 
розшарування покриття, нестабільну основу та окремі часточки, що осипа-
ються, бруд та сліди органіки слід видалити. 

Як гідроізоляція: 
Нанести шпателем, дотримуючись мінімальної товщини шару — 3 мм.

Як клейовий розчин:
Нанести зу,частим шпателем із кроком 15×15 мм на теплоізоляційні плити.

Для ґрунтування та попереднього фарбування:
Наносити макловицею, попередньо додавши 10% води.

Армування:
Нанести рівномірним шаром на ізоляційні плити за допомогою шпателя з не-
ржавіючої сталі.
Вкладіть армуючий матеріал на третину в нанесену масу з допомогою шпате-
ля. Скловолокно повинно бути повністю перекрито. 

Поверхні для нанесення

Обробка

Після змішування з цементом час роботи готового розчину становить 30 хви-
лин (залежно від температури та погодних умов).

Відповідно до DIN 18533 продукт не можна використовувати для заповнення 
тріщин.

Для подальшої обробки використувати лише органічні штукатурки. Залежно 
від кольору, додатково можна не використовувати ґрунтувальну фарбу.

Рекомендації щодо  
застосування

Примітки

Температура повітря, об’єкта нанесення та висихання продукту повинна ста-
новити не менше +5°С.

Після завершення робіт по нанесенню інструмент промити водою.

Температура обробки

Очистка інструментів

Підготовка основи для нанесення та здійснення робіт по нанесенню повинні 
відповідати сучасним критеріям. Покриття та підготовчі роботи завжди не-
обхідно виконувати відповідно до вимог певного об’єкту. Просимо звернути 
увагу на актуальні інструкції Федеральної асоціації захисту кольору та ма-
теріальних цінностей. 

Зверніть увагу також на 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 виникнен-
ня небезпечного пилу або шкідливих випарів. Роботи слід проводити лише 
в добре провітрюваних місцях. Використовувати за необхідності відповідні  
засоби для захисту органів дихання (респіратори). 

Основа повинна бути сухою, чистою, володіти несучою здатністю, мати ста-
більні розміри та не містити розділяючих речовин та субстанцій.

Проблемні основи для покриття необхідно перевіряти на стійкість та придат-
ність для нанесення наступних шарів. При необхідності поверхні тестують 
пробним нанесенням.

Варто також створити тестову поверхню і перевірити її на адгезію до основи 
(прилипання).

Загальні правила
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Полімерна дисперсія, силікатні наповнювачі, мінеральні наповнювачі, ор-
ганічні наповнювачі, вода, етери гліколя, гідрофобізатори, вогнестійкі добав-
ки, згущувачі, агенти для зберігання на основі 1,2-бензизотіазолін-3-он (BIT), 
агенти для зберігання на основі Бронополя (INN).

Склад

Під час процесу нанесення та висихання матеріалу 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 концентрованого чи розведеного 
продукту у великій кількості у ґрунтові води, водойми чи каналізаційні систе-
ми. Додаткова інформація з техніки безпеки на www.suedwest.de 

Загальні рекомендації  
з техніки безпеки

У сухому, прохолодному місці, не допускаючи промерзання, в герметично за-
критій упаковці.

BSW20

Цемент є лужним матеріалом. Дотримуйтеся вимог техніки безпеки та вико-
ристовуйте відповідні засоби захисту.

Додаткову інформацію та відповіді щодо даного продукту, або продукції ком-
панії, що не вказана в даній технічній інструкції радо нададуть наші праців-
ники. За детальнішою інформацією просимо звертатися до нашої технічної 
служби підтримки.

Зберігання

Код продукту

Додаткові примітки

Технічна консультація

Утилізувати тільки порожню упаковку. Утилізацію необхідно проводити, до-
тримуючись відповідних законодавчих норм. 

Утилізація
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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.

Представник SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Cо.KG в Україні ТОВ «Одат Україна» 
вул. Карла Мікльоша 15/69, 79031 Львів,  
www.sudwest.com.ua,  info@sudwest.com.ua

 

GLN 40 49837 00000 1 

13

EN  15824

Malfa Flexschlämme

Суміш з органічними в’яжучими
Вогнестійкість:    C-s1, d0

Водопоглинання:          W3

Коефіцієнт 
опору дифузії водяної пари μ:        V3

Теплопровідність:              не визначено 

Довговічність:    не визначено 

Наявність шкідливих речовин  не визначено 

Міцність адгезії до бетону:   ≥ 0,3 МПа


