
Сфера застосування:
Готова фарба на силікатній основі, що відповідає стандарту
об’єднань підприємств громадських організацій DIN 18363
2.4.1 абзац 4 та призначена для водо- та паропроникних
покриттів, стійких до атмосферного впливу. Силікатна
фасадна фарба підходить для мінеральних основ.
Призначена для використання на мінеральних покриттях
лише на відкритому повітрі.

Основи для нанесення:
Призначена для нанесення на свіжу та стару цементно-
вапнякову штукатурку, цементну штукатурку, декоративну та
структурну штукатурку, силікатну штукатурку, мінеральні
штукатурки, покриття з силікатної цегляної кладки. Також
призначена для нанесення на синтетичні штукатурки, а також
на дисперсійні фарби у поєднанні зі шпаклівками та
армуючими шпаклівками для тріщин від SŰDWEST.

Характеристики:
Матове покриття
Готова змішана фарба
Стійка до погодних умов
Дихаюча та паропроникна
Водовідштовхувальна
За рахунок силікатизації з мінеральними основами
досягнуто відмінної адгезії.

Колір: 9110 білий
All-Color тонування: під замовлення в пастельних тонах.

5л, 12,5л.

близько 150-200 мл/м² за одне 
нанесення

матова

1,5 – 1,6 г/см³.

Об’єм:  

Витрати: 

Ступінь глянцю:  

Густина: 

Загальні правила застосування:

При підготовці поверхонь та здійсненні фарбувальних робіт
необхідно використовувати відповідні технічні засоби.
Покриття та підготовчі роботи завжди слід виконувати
відповідно до вимог певного об’єкту.

Просимо звернути увагу на актуальні інструкції Федеральної
асоціації захисту кольору та матеріальних цінностей, див.
вимоги щодо покриття пункт C стандарт DIN 18363 абзац 3
"Фарбувальні та лакувальні роботи".
Наступні експлуатаційні роботи чи видалення шарів фарби
методом шліфування, застосовуючи електрофен чи
обпалювання, а також інші методи видалення, призводить
до виникнення шкідливого пилу та шкідливих випарів.
Роботи проводяться лише на добре провітрюваних
об’єктах. При потребі, слід використовувати відповідні
засоби захисту органів дихання.
Усі фарбувальні поверхні повинні бути чистими, сухими, не 
містити  на собі інших речовин. На невизначених поверхнях 
має здійснюватися пробне нанесення з метою 
випробовування їх відповідності.

Підготовка поверхонь до нанесення:

Поверхні, на які вже нанесена чи наноситься ґрунтівка,
повинні затвердіти та висохнути. (Основне правило: 1 день
на 1 мм ґрунтівки ). Кладка з силікатної цегли повинна не
містити тріщин, бути сухою, без висолів. Старі відшаровані
поверхні фарби повинні бути повністю видалені. З такими
поверхнями слід працювати як з непокритими поверхнями.

Очистка поверхонь:

Фасадні поверхні слід, в залежності від виду забруднення та
його інтенсивності, очистити губкою, малярською щіткою,
струменем холодної води під високим тиском чи
пароочисним приладом. З метою покращення очистки
можуть застосовуватися додаткові кислотні чи лужні миючі
засоби.

Ґрунтування поверхонь:
Мінеральні основи поверхонь, такі як вапняково-цементна
штукатурка, цементна штукатурка, силікатна штукатурка та
мінеральна штукатурка ґрунтуються SÜDWEST Fixativ
розведеною з водою у пропорції 1:1. Її наносять щоб досягти
високого та достатнього ступеня поглинання. Глибоке
ґрунтування проводять рівномірно. На синтетичні
штукатурки та старі шари дисперсійної фарби наносять
SÜDWEST RissGrund 1 für 3 або SÜDWEST RissGrund
faserarmiert.

Реконструкція тріщин / Вирівнювання поверхонь:

Тріщини (за винятком динамічних будівельних тріщин ) на
поверхнях для ґрунтування можна замазувати ґрунтівкою
SÜDWEST RissGrund 1 für 3 або SÜDWEST RissGrund
faserarmiert, наносячи її один чи декілька разів (просимо
звернути увагу на технічні інструкції ).

Фасадні фарби

Silikat Fassadenfarbe SÜDWEST
Силікатна фасадна фарба

30045

Технічна карта

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 карт, попередні технічні карти втрачають свою актуальність.
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Тріщини шириною понад 3 мм V-подібно розрізати, змочити
водою та кваліфіковано замазати. Поверхні з нерівномірною
текстурою вирівнюються (нерозведеною) ґрунтівкою для
тріщин SÜDWEST RissGrund 1 für 3.

Використання:

Наносити пензликом, валиком чи автоматичним
розпилювачем. Фарбу рекомендовано наносити
нерозведеною в два щільні шари. Зважаючи на ступінь
поглинання основи та температуру при нанесенні, фарбу
допустимо розвести водою максимум на 10%.

При використанні розпилювача, зверніть увагу на
рекомендації щодо використання цього пристрою. Перед
використанням продукту його слід рівномірно перемішати.
Тонувальне фарбування суміжних поверхонь слід проводити
максимально нерозведеним продуктом, застосовуючи
однаковий спосіб нанесення. Перед використанням провести
пробне нанесення.

Температура обробки:

Не використовується та не сохне при температурі матеріалу, 
об’єкту нанесення та температурі повітря нижче +5˚C. 

Очистка інструментів:

Інструменти очистити водою.

Висихання: при температурі +20˚С та 
відносній вологості 60%

Час наступного нанесення: через 12 годин.

Стандарти:  
Коефіцієнт сили опору середовищу відповідно до стандарту 
DIN ISO 7783-2: 
μ = 50

Дифузний коефіцієнт відповідно до стандарту DIN ISO 7783-
2:˂ 0,01м (клас V 1 високий)
Коефіцієнт поглинання води відповідно до європейського  
стандарту EN 1062-1: 
w<0,1[кг/(м²*  ч0,5)] (клас W 3 
низький) 
кислотність: 10,5 - 12
Товщина сухого шару відповідно до європейського стандарту 
EN 1062-1: 200 μм 
Усі наведені дані мають середнє значення, допустимі певні 
незначні відхилення.

Стійкість відтінку фарби відповідно до

інструкції Федеральної асоціації захисту

кольору та матеріальних цінностей BFS

№26:
Клас: B, Група: 1

Особливі вказівки щодо використання:
Щоб досягти рівномірного нанесення ґрунтівки, ґрунтування 
рекомендовано виконувати малярською щіткою чи валиком. 
Засоби ґрунтування використовувати, дотримуючись 
сучасних інструкцій  експлуатації. 

Завжди звертайте увагу на технічні норми засобу, який
використовується. Дана інструкція не звільняє
користувача від подальшого дотримання норм з інших
інструкцій та положень. Для досягнення якісного та
рівномірного покриття не працювати з фарбою при
прямих сонячних променях, сильному вітрі, тумані,
проливному дощі, при температурі нижче +5˚C. Не
підходить для горизонтальних поверхонь, забруднених чи
дотичних з водою. Не підходить для фасадних поверхонь
з особливими умовами експлуатації, а саме з підвищеним
вологонавантаженням, наприклад, поблизу
теплоізоляцій, відкритих водойм, поблизу дерев, що
ростуть чи кущових насаджень, тобто в тих місцях, де є
ризик виникнення грибкової та водоростевої інвазії. Для
таких поверхонь радимо використовувати SÜDWEST
Silicon Therm Fassadenfarbe. З профілактичною метою
рекомендуємо наносити SŰDWEST Fungan® (фунгіцидний
засіб) та SÜDWEST Silicon Therm Fassadenfarbe. Але й це не
дає повної гарантії при тривалому ураженні грибками чи
водоростями. Продукти, що містять відповідні активні
речовини мають наноситись в достатній кількості при
подвійному нанесенні. Погодні умови чи кислотний вплив
може зменшувати ефект консервації. Просимо звернути
увагу на відповідну інструкцію Федеральної асоціації
захисту кольору та матеріальних цінностей № 9 розділ 6.
1.

Стійкість кольору: Якість покриття поверхонь може з
часом змінюватись під впливом погодних умов, вологи,
сонячного світла та інших факторів. Як наслідок, може
змінюватись і колір покриття. Йде мова про динамічний
процес, на який погодні умови та інші фактори впливають
по-різному. Відповідно до цих факторів діють різні норми та
стандарти.

Механічний вплив:

В ділянках, що піддаються механічному впливу та тоновані в 
інтенсивні темні відтінки може траплятися посвітління 
пігментів певних ділянок поверхні. Це  жодним чином не 
впливає на якість матеріалу та його функціональність.

Відповідність відтінків:
Відповідно до різних хімічних та фізичних реакцій під 
впливом погодних та інших зовнішніх факторів неможливо 
гарантувати рівномірну відповідність та чіткість відтінків 
кольору, зокрема при:
А. нерівномірному рівні поглинання основи під покриття
Б. різних ступенях вологості поверхні
В. частковій різноманітності кислотності та вмісту різних 
речовин в поверхні під покриття
Г. нанесенні на поверхні, що піддаються впливу прямого 
сонячного світла

Технічна карта

Представник SŰDWEST Лаки + фарби ГмбХ & Ко.KG в Україні ТОВ Одат Україна
вул. Карла Міклоша 15/69, 79031 Львів, 
www.sudwest.com.ua, info@sudwest.com.ua
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Закріплення фарби:

Під впливом факторів, що сповільнюють висихання, а це в 
першу чергу погодні чинники – випадання роси, туман, 
краплини води чи дощ на ще не повністю висохлих 
поверхнях виникає ефект розмитості. Цей ефект з різною 
силою впливає на візуальну інтенсивність  відтінків. 
Зниження якості продукту не спостерігається. Зазвичай, 
такий ефект при подальшому вивітрюванні сам по собі 
зникає.

Зверніть увагу!

Для подальшого рівномірного нанесення, ґрунтування 
проводиться  малярською щіткою чи валиком. Ґрунтівки слід 
використовувати, дотримуючись чітких технічних норм.

Директива 2004/42 Європейського

Парламенту та Ради про обмеження

викиду летких органічних сполук:
Продукт “Silikat Fassadenfarbe SÜDWEST" відповідає 
стандарту викиду ЛОС як продукт категорії C (40 г/1 л.)

Декларація Німецької асоціації

лакофарбової та типографічної

промисловості:
Калієве рідке скло, полімерна дисперсія, пігмент білого, 
неорганічні пігменти, барит, діатоміт, силікатні наповнювачі, 
вода, аліфатичні альдегіди, гліколеві ефіри,  добавки.

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
Під час процесу нанесення та висихання фарби 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 у нерозведеному вигляді і, зокрема, у 
великій кількості у ґрунтові води, водойми чи каналізаційні 
системи.
Додаткова інформація з техніки безпеки на 
www.sudwest.com.ua

Код продукту: M-SK 01

Зберігання:
Відкриті упаковки герметично закрити. Зберігати в холоді,
запобігаючи замерзанню.

Утилізація:
Порожню тару зберігати в спеціалізованих місцях для
відходів.
Утилізацію слід проводити, дотримуючись відповідних
законодавчих норм.

Технічні інструкції:
На всі питання, на які не відповіли у цій нотатці, радо дадуть 
відповіді наші позаштатні працівники. Крім цього, з 
детальних питань просимо звертатися до нашої технічної  
служби підтримки.

Станом на : червень 2015

Технічна карта

Представник SŰDWEST Лаки + фарби ГмбХ & Ко.KG в Україні ТОВ Одат Україна
вул. Карла Міклоша 15/69, 79031 Львів, 
www.sudwest.com.ua, info@sudwest.com.ua


