
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

ПРОТИГРИБКОВА ҐРУНТОВКА

SÜDWEST Fungan® 30015

Сфера застосування: 
Концентрований активний біоцидний розчин для обробки та 
профілактики поверхонь, ушкоджених пліснявою, грибком 
та водоростями. Підходить як для зовнішнього, так і для вну-
трішнього використання. Безпечний, на водній основі. Трива-
лої активної дії.

Властивості:
— без розчинників та пластифікаторів;
— профілактичний засіб;
— концентрований (за потреби розводиться 1:1 з водою);
— активна фунгіцидна дія;
— дезінфікуючий;
— прозорий та майже без запаху;
— швидко сохне;
— дуже легко наноситься.

Стандартні кольори:  0901 прозорий

Фасування/розмір тари: 5 л, 10 л.

Розхід:  100—300 мл/м2 розведеного продукту 
  залежно від поглинаючої здатності

Точна витрата визначається пробним нанесенням (залежно 
від ступеню поглинання і структури основи можуть бути роз-
біжності у розході). 

Густина:  1,0 г/см3

Артикул:  30015

Висихання:
При температурі +20°C і відносній вологості повітря 65% по-
верхня висихає через 6 годин. 
Нанесення фарби та подальша обробка через 48 годин.
При більш низькій температурі і високій вологості час виси-
хання відповідно збільшується.

Застосування: 
Підготовка поверхні: 
При підготовці поверхонь та ґрунтуванні основи слід застосо-
вувати відповідні технічні засоби. Покриття та підготовчі ро-
боти завжди необхідно виконувати відповідно до вимог пев-
ного об’єкту та поверхні. При необхідності поверхні тестують 
пробним нанесенням. Основа повинна бути міцною, сухою, 
чистою, володіти несучою здатністю, мати стабільні розміри. 

Бути вільною від антиадгезивів (пил, масло, жир, кіптява, 
гума).
Поверхня повинна бути очищена від забруднень, біологічних 
наростів та інших забруднень, перешкоджаючих адгезії. Від-
шарування і неміцно пов’язані з підосновою старі фарбуваль-
ні покриття, штукатурки слід видалити.
При сильно уражених поверхнях рекомендуємо застосування  
SÜDWEST FungiStop. При цьому дотримуватися законодав-
чих та відомчих приписів (наприклад, порядок застосування 
біологічно активних і небезпечних речовин).
Пустоти в штукатурці (визначати простукуванням) і прилеглі 
до них ділянки необхідно видаляти, а місця оштукатурити. 
Продукти життєдіяльності організмів та водорості необхідно 
прибрати механічним способом. Використовуйте пароочис-
ник, хімічні засоби для очищення (хлормісткі та дезінфікуючі 
добавки), щітку та спеціальні ганчірки. 
Вологі місця слід висушити (не менше 48 годин). Оскільки 
ефективність Fungan® на вологих ділянках значно зменшуєть-
ся (при високій вологості перестає діяти), Fungan® не підхо-
дить для поверхонь, які піддаються впливу води. 
Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без ефекту за-
солювання та розшарованого покриття, нееластичні покрит-
тя та окремі часточки слід видалити. 
Неочищене дрібне сміття може прилипати до основи при ви-
сиханні нанесеного засобу. Добре очистіть пил з поверхні (ви-
користовуйте порохотяг), щоб уникнути ефекту розмиву при 
нанесенні засобу.
При профілактичних роботах та нанесенні на свіжі штукатур-
ки повинно пройти не менше 28 днів (висихання: 1мм товщи-
ни штукатурки — не менше одного дня). Штукатурка повинна 
бу-ти міцною та сухою. 
Облицювальні поверхні повинні бути вистояні (дочекатися 
повного висихання клею). Не наносіть матеріал на вологу ос-
нову або при атмосферних опадах.
Старі покриття. Усунути нестійкі елементи (механічним спо-
собом), при потребі заматувати. Зашпаклювати відповідною 
шпаклівкою нерівності та вибоїни та зашліфувати.
На проблемних поверхнях (старих штукатурках, що осипають-
ся та відшаровуються або нових рихлих, нестійких поверхнях) 
використати SÜDWEST TiefenGrund LH, ґрунтовку глибокого 
проникнення на розчиннику (може застосовуватися для вну-
трішніх робіт), а потім обробити Fungan®.

Рекомендації щодо нанесення продукту
Роботи проводяться при температурі повітря від +5°С до 
+25°С та відносній вологості до 65% (рекомендовані темпера-
турні-кліматичні умови +20°С, 65% вологість повітря). При на-
несенні та висиханні температура повітря та об’єкта повинна 
бути не нижчою +5°C. Уникайте роботи під палючим сонцем, 
під час сильного вітру та дощу.
Для процесу ґрунтування розведіть засіб в співвідношенні 1:1 
з чистою холодною водою та добре перемішайте. Концен-
трацію засобу можна міняти залежно від потреб.  Для про-
філактичного застосування можна використовувати менш 
концентрований розчин. На сильноуражених поверхнях ви-
користовувати більш концентрований розчин.
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Наносити м’якою макловицею з довгим ворсом, методом 
«мокре» по «мокрому», хрестоподібними рухами, ретельно, 
без пропусків, до повного насичення поверхні. При потребі 
можна наносити засіб спеціальними валиками або розпи-
лювачем (залежно від поверхні та умов). Уникайте товстого 
шару з розводами та слідів розтікання на поверхні. Наносіть 
матеріал рівномірно, до повного насичення основи, без про-
пусків.
Не переґрунтовуйте поверхню (особливо при роботі в спеку 
та сильному вітрі), це може спричинити до утворення плівки 
на поверхні, що змінить її поглинаючу здатність та адгезію.
Приступати до фарбування та наступних операцій не раніше 
48 годин. Сильноуражені поверхні обробити двічі.
При потребі повторіть обробку.
Не використовуйте його як фінішний шар!
Фунгіцидні добавки з часом вивітрюються.
При зовнішніх роботах рекомендуємо покрити оброблені по-
верхні фасадною фарбою SÜDWEST. 
При внутрішніх роботах рекомендовано покрити оброблені 
Fungan® ділянки відповідною до потреб фарбою SÜDWEST.
Інструмент. М’яка макловиця з довгим ворсом з натуральної 
або змішаної щетини, пензлі (зі штучною або змішаною щети-
ною). При потребі валики, які мають спеціальне покриття для 
ґрунтування (двошарові) або розпилювачем (можна й без-
повітряним). Після використання інструмент ретельно проми-
ти чистою водою (можна використовувати спеціальні хімічні 
засоби).

Утилізація 
Утилізацію необхідно проводити, дотримуючись відповідних 
законодавчих норм. Утилізувати тільки порожню упаковку. 
Порожню тару слід зберігати в спеціалізованих місцях для 
відходів. Залишки не можна зливати в каналізацію. Воду після 
очистки інструментів не можна зливати в каналізацію, лише 
після обробки її відповідною установкою для очищення стіч-
них вод.
Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи біоцидів на 
водній основі.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG  VOC ЄС): 
SÜDWEST Fungan® не підпадає під дію директиви по ЛОС.

Склад: 
Вода, полімерна дисперсія, наповнювачі, поверхнево активні 
речовини, аммонійверинбиндун, бензил-С12-16, алкілдиме-
тил, хлорид.

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
Fungan® містить біоциди. Використовуйте біоциди безпечно. 
Завжди ознайомтеся з міткою та інформацією про продукт 
перед використанням. Fungan® містить біоциди (небезпечні 
інгредієнти). Використовуйте засіб обережно. Потрібно до-
тримуватися поточного технічного паспорта перед викори-
станням.
Під час процесу нанесення та висихання матеріалу слід под-
бати про належну вентиляцію. Тримати осторонь від продук-

тів харчування, напоїв та кормів для тварин. Зберігати подалі 
від дітей. При попаданні в очі відразу ретельно промити во-
дою і звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру одразу 
змити великою кількістю води з миючим засобом. Не допу-
скати попадання в каналізацію, стічні води і в ґрунти. При 
попаданні всередину організму відразу звернутися до лікаря. 
Не вдихати туман при розпиленні. При шліфуванні не вдихати 
пил. Уникати потрапляння у водойми чи каналізаційні систе-
ми. Наступні експлуатаційні роботи чи видалення шарів фар-
би методом шліфування, застосовуючи електрофен, а також 
інші методи видалення, призводять до виникнення шкідливо-
го пилу та шкідливих випарів (роботи слід проводити лише на 
добре провітрюваних об’єктах, використовувати відповідні 
засоби захисту органів дихання). 

Зберігання: 
У сухому, прохолодному місці (не нижче +5°С і не вище 
+35°С). Не допускати промерзання тари. Берегти від прямих 
сонячних променів. Берегти від вогню. Відкриті упаковки гер-
метично закрити. Оскільки продукт містить біоциди, слідкуйте 
за терміном зберігання (для збереження його ефективності).

Технічна консультація:
Додаткову інформацію та відповіді щодо даного продукту, або 
продукції компанії, що не вказана в даній технічній інструкції 
радо нададуть наші працівники. Через різноманіття основ і 
конкретних технічних умов фарбування на об’єкті в даній тех-
нічній інструкції всі вони не можуть бути розглянуті. За деталь-
нішою інформацією просимо звертатися до нашої технічної 
служби підтримки.

Станом на: серпень 2017 року


