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malfa

Штукатурки

Опис продукту
Cуха мінеральна суміш з армуючими волокнами натурального білого кольору 
(античний білий). 

Широка сфера застосування продукту і його властивості дають змогу вико-
ристовувати матеріал, як фінішний шар, а також як ремонтно-армуючу суміш, 
для приклеювання, штукатурення, вирівнювання та зміцнення поверхні, як 
всередині, так і зовні приміщень. 

Використовується для реставрації і зміцнення старих покриттів. 

Підходить для всіх видів мінеральних та органічних нееластичних стабільних  
основ, для наповнення, приклеювання та армування ізоляційних плит.

При температурі +20°C і відносній вологості повітря 65% поверхня висихає 
від 24 до 48 годин. 

Повне висихання та затвердіння залежить від погодних умов (висихання: тов-
щина 1 мм матеріалу — не менше одного дня). При коливанні цих факторів 
час висихання відповідно збільшується.

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

Сфера застосування

Основа для нанесення

Висихання

Властивості

Колір

Фасування/розмір тари

Густина

Артикул

Розхід

 � універсальний (як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт);
 � багатофункціональний в використанні;
 � атмосферостійкий;
 � негорючий; 
 � стійкий до механічних навантажень (містить армуючі базальтові волокна);
 � екологічний (натуральні мінеральні наповнювачі без пластифікаторів);
 � висока гідрофобність (водовідштовхувальність);
 � завдяки силікатизації з мінеральними основами досягає максимальної адгезії;
 � покриття має високі дифузійні властивості (пропускає водяну пару та CO

2
);

 � має природний, не біоцидний принцип захисту від утворення цвілі та ура-
жень грибком.

природний білий 
Через використання натуральної сировини можливі розбіжності відтінку залежно від партії.

25 кг

1,4 г/см3

32024

Залежно від застосування:
Для приклеювання ізоляції чи основи для плит:  4–7 кг/м2

Для армування:       5–8 кг/м2

Нанесення (при товщина 1 мм):     1,28 кг/м2 

Витрати залежать від рівності основи та поглинаючої здатності поверхні, від 
способу нанесення та методу його моделювання. Точний розхід визначають 
пробним нанесенням.



Технічна інструкція — Malfa Renovierspachtel 700 
Сторінка 2

С
та

но
м

 н
а 

08
.1

2.
20

14

Застосування
Основа повинна бути сухою, чистою, стабільною, без ефекту засолювання 
та розшарування покриття, нестабільну основу та окремі часточки, що оси-
паються, бруд та сліди органіки слід видалити. Волога основа та не повністю 
висохла попередня штукатурка можуть спричинити пошкодження при по-
дальшій обробці.
При використанні як клейовий розчин, заздалегідь перевірте метод закрі-
плення та поглинання основи, при необхідності використовуйте додаткові за-
соби кріплення.

Приготування суміші (залежно від типу обробки та потрібної консистенції):
Сухий продукт рівномірно додають до попередньо підготовленої ємності з во-
дою (5–6 л чистої води на мішок, залежно від потрібної консистенції) і ретель-
но перемішують міксером на малих обертах до 2  хв. Через 3–5 хв повторно 
перемішайте на малих обертах протягом 30 секунд. В’язкість можна регулю-
вати, додаючи воду. Не змішуйте залишки старої суміші з новою і не намагай-
тесь розбавити засохлий матеріал з водою.

Як клейовий розчин:
Нанести  за допомогою шпателя з нержавіючої сталі точковим методом на 
задню стінку плити по краю кромки та додатковими елементами по центру 
плити. Для приклеювання плит площа контакту повинна бути не менше 40%, 
при приклеюванні зовні стіни площа контакту — не менше 60%.
При нанесенні машинним способом за рекомендаціями зверніться до інструк-
ції виробника.

Армування:
Нанести рівномірним шаром на ізоляційні плити за допомогою шпателя з не-
ржавіючої сталі або машинним способом.
Вкладіть армуючий матеріал на третину в нанесену масу з допомогою шпа-
теля, перекриваючи частини один до одного не менше, ніж на 10 см. Скло-
волокно повинно бути повністю перекрито. При наявності отворів армування 
виконується по діагоналі.
Рекомендована товщина армуючого шару: 4–7 мм. Залежно від застосування 
можливе відхилення (діагональне армування, перекриття).

Як ремонтно-реставраційна заповнююча суміш: 
Максимальна товщина 10 мм.

Поверхні для нанесення

Обробка

Malfa Renovierungsspachtel 700 дуже добре обробляти і наносити машинним 
способом. Користуйтеся інструкцію виробника. Матеріал добре наноситься і 
ручним способом різними техніками.

Не облікована у затвердженнях ETICS.

Рекомендації щодо  
застосування

Примітка

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

Не використовуйте при температурі поверхні і навколишнього середовища 
вище +30°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 необ-
хідно виконувати відповідно до вимог певного об’єкту. Просимо звернути ува-
гу на актуальні інструкції Федеральної асоціації захисту кольору та матеріаль-
них 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 виникнення 
небезпечного пилу або шкідливих випарів. Роботи слід проводити лише в до-
бре провітрюваних місцях. Використовувати за необхідності відповідні  засо-
би для захисту органів дихання (респіратори). 

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

Загальні правила
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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

Білий цемент, гашене вапно, полімерний порошок, пісок, добавки.Склад

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

Під час процесу нанесення та висихання матеріалу слід подбати про належ-
ну 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.

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 за тел: +380 (93) 783 93 78

Зберігання

Технічна консультація

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

Утилізація


