
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

ФАСАДНА ФАРБА

SÜDWEST RissGrund 1 für 3 30030

Сфера застосування: 
Продукт на силікатно-дисперсійній основі для вирівнювання по-
верхні та заповнення невеликих тріщин, служить проміжним ша-
ром для нанесення різних покриттів. Для внутрішніх та зовнішніх 
робіт. Використовується як декоративне покриття в інтер’єрі 
будинків, легко наноситься та структурується як валиком, так 
і пензликом. Вирівнює структуру, має відмінну адгезією, не мі-
стить розчинників, паропроникний та еластичний.

Основи для нанесення: 
— мінеральні штукатурки розчинових груп P Iс, P II та P III 
(вапняні, цементно-вапняні та цементні штукатурки);
— штукатурки на полімерній основі та дисперсійні фарби;
— старі силікатні фарби та силікатна штукатурка;
— системи утеплення ЕТІСS.

Властивості:
— діє як вирівнюючий шар;
— заповнює дрібні тріщини, та уповільнює їх поширення;
— висока дифузія водяної пари та CO

2
;

— вміст розчинників <1%;
— екологічно чиста та без запаху;
— високої адгезивної дії, завдяки силікатизації з мінеральни-
ми поверхнями; 
—  застосовується як проміжне ґрунтування для немінераль-
них поверхонь (покращує адгезію таких поверхонь);
— ідеально підходить як основа для технік декоративної 
лазурі.

Колір:  9110 білий 

All-Color-Тонування:  у пастельні відтінки

Фасування/розмір тари: 5 л, 12,5 л.

Розхід:  
Витрати залежать від ступеню поглинання і структури основи.

Гладкі поверхні:  400 мл/м2 в один шар 
Шорсткі поверхні:  600 мл/м2 в один шар 

Точна витрата визначається пробним нанесенням.

Густина:  приблизно 1,57 г/см3

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 
шкідливих випарів. Роботи слід проводити лише в добре 
провітрюваних місцях. Використовувати за необхідності від-
повідні  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 поверхонь до нанесення:
Дрібні тріщини та усадка штукатурки:
Тріщини очистити (найкраще апаратом для чистки високого 
тиску води), висушити та нанести нерозбавлений SÜDWEST 
RissGrund 1 für 3 рівномірним шаром.

Мінеральні штукатурки розчинових груп P Iс, P II та P III:
Рекомендовано ретельно зміцнити поверхню ґрунтовкою гли-
бокого проникнення SÜDWEST Fixativ (у співвідношенні 1:1 з 
водою). Для штукатурок групи P Iс як завершальне покриття 
рекомендуємо наносити SÜDWEST SolSilikat Fassadenfarbe.

Старі дисперсійні покриття, штукатурки на полімерній ос-
нові, вапняна, вапняно-цементна основа, старі силікатні 
фарби та силікатна штукатурка:
Очистити (найкраще апаратом для чистки високого тиску 
води) та нанести розведену SÜDWEST RissGrund 1 für 3.

Нестійкі старі покриття:
Зняти, відшліфувати, очистити (найкраще апаратом для чистки 
високого тиску води), зміцнити поверхню ґрунтовкою глибо-
кого проникнення SÜDWEST Fixativ (концентрована силікатна 
ґрунтовка у співвідношенні 1:1 з водою).

Нанесення: 
Продукт можна наносити пензликом, розпилювачем або вали-
ком із довгим ворсом. Найкращий результат досягається при 
нанесенні пензликом.
Як вирівнюючий шар на сильнопоглинаючих поверхнях можна 
використовувати SÜDWEST RissGrund 1 für 3 розбавлений 
SÜDWEST Fixativ.
На шорсткі поверхні продукт краще наносити валиком. Залеж-
но від майбутньої товщини армувального шару, шорсткості по-
верхні та наявності тріщин, продукт можна наносити в два шари. 
Також SÜDWEST RissGrund 1 für 3 можна поєднувати із 
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SÜDWEST RissGrund faserarmiert. Великі тріщини локально 
обробити SÜDWEST RissGrund 1 für 3 та нанести SÜDWEST 
RissGrund faserarmiert на всю поверхню.

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

Висихання:
(при температурі +20°C і відносній вологості повітря 65%)
Наступна обробка:  через 12 годин
При більш низьких температурах та високій вологості повітря 
час висихання відповідно збільшується. 
Дифузія водяної пари: клас І (високий): sd < 0,1m.

Примітка: 
SÜDWEST RissGrund 1 für 3 не можна розбавляти водою. При 
використанні зовні приміщень слід наносити два шари продук-
ту. Для досягнення якісного та рівномірного покриття не пра-
цювати із фарбою при прямих сонячних променях, сильному 
вітрі, тумані, проливному дощі, при температурі нижче +5°C. 
Не підходить для горизонтальних поверхонь, сильно забруд-
нених та поверхонь що мають контакт з водою, а також нане-
сення на метал та деревину. 
Після нанесення завершального шару поверхню слід захи-
стити від опадів протягом 3 діб, щоб уникнути набухання про-
дукту. Всі поверхні, що не підлягають нанесенню повинні бути 
ретельно захищені. 
Зокрема, скло, кераміка, кольорові метали та інші чутливі до 
лугу основи повинні бути захищені від бризок продукту. При 
потраплянні продукту на ці поверхні негайно промийте їх ве-
ликою кількістю чистої води.

Увага:
SÜDWEST RissGrund 1 für 3 містить луг. Захистіть очі і шкіру 
від бризок. При потраплянні продукту негайно промийте ура-
жену ділянку великою кількістю води.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС): 
SÜDWEST RissGrund 1 für 3  не перевищує максимального 
значення ЛОС продукції категорії С (40 г/л), а тому вважаєть-
ся сумісним згідно ЛОС.

Склад: 
Полімерна дисперсія, неорганічне в’яжуче, оксид титану, 
силікатні наповнювачі, мінеральні наповнювачі, вода, аліфа-
тичні речовини, гідрофобізатори, загусники, стабілізатори, 
диспергатори, піногасники, диспергатори.

Код продукту: BSW40

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.

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: березень 2020 року


