
Призначення: 
Перевірена на вміст токсичних речовин екстра матова 
силікатна фарба (згідно DIN18363 2.4.1 з органічними 
частками <5 %) для стін з чутливою до розсіяного світла 
поверхнею для внутрішніх робіт. Не містить консерван-
тів (частка < 0,005 %). Піддається аплікації на матових 
поверхнях з дисперсійною фарбою або поверхнях, 
ґрунтованих фарбою для ґрунтування  SÜDWESТ.
Стійка до дезинфікуючих засобів  (згідно найновішому 
висновку). Перевірена та сертифікована згідно поло-
жень natureplus – виконує найважливіші вимоги щодо 
захисту навколишнього середовища та здоров’я.

Колір: 9110 білий 
Заводське тонування всіма кольорами: доступні у 
всіх відтінках з неорганічним пігментом

Об'єм: 5л., 12,5л. 

Розхід: 130 мл/m²  на одне покриття 
Залежно від поглинальної 
здатності та структури 
поверхні основи можуть 
бути відхилення у витратах.

Показник дифузії випаровування: 
< 0,14 м (клас V1 високий) згідно європейських норм 
EN ISO 7783-2. 

Дані згідно європейської норми DIN EN 13300: 

1. стійкість до вологого стирання: клас 2
2. ступінь блиску: матовий приглушений
3. коефіцієнт контрастності: клас 2 при 7,5 м²/л
4. максимальна зернистість:  дрібна (< 100µm)
5. густота/щільність: бл. 1,5 г/cм³

 

Застосування: 
Загальні правила: 
Підготовка основи для нанесення та здійснення робіт 
повинні відповідати сучасним технологіям. Всі нане-
сення та підготовчі роботи повинні завжди відповідати 
вимогам об’єкту. Для цього варто дотримуватись 
актуальних рекомендацій BFS, виданих Федеральною 
асоціацією захисту кольору  та матеріальних ціннос-
тей. Див. також VOB, частина C DIN 18363, абзац 3 
малярські та лакувальні роботи.  
Подальша обробка/видалення шарів фарби шляхом 
шліфування, зварювання, випалювання тощо може 
спричинити виникнення небезпечного пилу та/або ток-
сичних випарів. Роботи слід проводити лише в добре 
провітрюваних місцях. Використовувати за необхід-
ності відповідні захисні засоби (респіратори). 

Всі поверхні для покриття повинні бути чистими, 
сухими, жорсткими та очищеними від захисних суб-
станцій. Ненадійні основи для покриття необхідно пе-
ревіряти на жорсткість та придатність для нанесення 
наступних шарів. Варто також створити тестову по-
верхню і перевірити на адгезію/прилипання.

Підготовка основи для покриття: 
Піщані та мінеральні основи із сильним ступенем пог-
линання достатньо покрити ґрунтівкою  SÜDWEST 
Fixativ (розчинити 1:1 водою). Поверхні з нормальним 
поглинанням обробляти ґрунтівками SÜDWEST Fixativ 
або SÜDWEST InnenGrund. Гіпсові штукатурки та гіп-
сокартонні конструкції необхідно обробляти ґрунтів-
кою  SÜDWEST SilikatTopIn, розчиненою на 15 % во-
дою.

Спосіб нанесення: 
Нанесення щіткою, валиком або способом розпиле-
ння.
За потреби нанести один або два шари. Залежно від 
ступеня поглинання основи під покриття, фарбу для 
першого шару розчинити до 5-10 % водою. За необ-
хідності фарбу для кінцевого нанесення можна роз-
чинити водою максимально на 5%. При нанесенні 
методом розпилення рекомендовано підібрати діа-
метр отвору і тиск відповідно до вказівок виробника 
обладнання.  

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

SÜDWEST SilikatTopIn

Технічна карта

Внутрішня фарба 

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.
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Особливі вказівки: 
Перед нанесенням всі поверхні, чутливі до алкалоїдів, 
наприклад,  скло, метал тощо необхідно накрити.
Сліди фарби потрібно відразу змити чистою водою. З 
метою уникнення осаду та згустків продукт треба на-
носити рівномірно та безперервно. Розчинення водою, 
швидке висихання нанесених шарів, швидке початкове 
висихання через сильне поглинання чи перегрів повер-
хонь може призвести до зниження якості роботи, 
наприклад, зниження стійкості до стирання водою, під-
вищення крейдяного ефекту поверхонь тощо. Після ви-
сихання пофарбовані поверхні потрібно добре провіт-
рити, щоб забезпечити рівномірну та належну міцність 
фарбованого покриття. Після нанесення забарвлених 
SilikatTopIn емульсій вигляд поверхні може відрізня-
тися, залежно від температури, середовища, вологості 
та основи. Це характерна ознака дисперсійно-силі-
катних фарб тому це не дає підстав для бракування.
При інтенсивному забарвленні рекомендуємо прикла-
дати поверхню для тестування. Не рекомендується 
застосовувати на непідготовлених поверхнях з соля-
ними напливами, які не описані в цій технічній інструк-
ції (за необхідності скористатися консультацією фахів-
ця). Не змішувати з речовинами для фарбування іншо-
го походження. Під час використання барвників, допус-
тимі  граничні показники згідно Положення natureplus, 
залежно від відтінку, можуть бути порушені. 
Засоби для дезінфекції, не вказані у висновку, випро-
бовуються під особисту відповідальність. Під час на-
несення/повторної переробки густих матеріалів таких 
як, наприклад:  густі  акрилати, на плівці нанесення мо-
жуть виникати тріщини через високу еластичність. Крім 
того, залежно від вмісту густих матеріалів, можуть ви-
никати розбіжності в забарвленні/відтінку і/або ступеню 
блиску покриття.

Директива 2004/42/EG ЄС: 
Продукт „SilikatTopIn“ не перевищує максимального по-
казника VOC категорії продукції  a (30г/л.), а тому вва-
жається сумісним згідно VOC.

Повна декларація згідно Положення контролю 
„natureplus®“: 
Вода, силікатні наповнювачі, титандіоксид, силікат ка-
лію, карбонат кальцію, полімерна дисперсія, водовід-
штовхувальний засіб, стабілізатори, згущувач, речови-
на, яка запобігає спінюванню, зволожувач.

Загальні вказівки з дотримання правил 
безпеки: 
Під час нанесення та висихання фарб і лаків варто 
добре провітрювати приміщення.  Зберігати подалі від 
продуктів харчування, напоїв і кормів для тварин.  
Уникати контакту з очима та шкірою. Під час шліфува-
ння пил не вдихати. Зберігати в недоступному для ді-
тей місці. Не зливати в нерозчиненому вигляді або у 
великих кількостях на ґрунт, у водойми чи каналізацію. 

Детальна інформація на веб-сторінці  
www.suedwest.com.ua

Код продукту: BWS 40

Зберігання: 
В щільно закритому вигляді, в прохолодному захище-
ному від промерзання місці. 

Утилізація:
На утилізацію здавати лише повністю очищені від за-
лишків контейнери. Утилізувати з дотриманням законо-
давчих вимог. 

Технічні інструкції:
На всі питання, на які не відповіли у цій нотатці, радо 
дадуть відповіді наші працівники. Крім цього, з деталь-
них питань просимо звертатися до нашої технічної слу-
жби підтримки.

Станом на: грудень 2016

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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