
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

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОДУКТИ

SÜDWEST Markierungsfarbe 30325

Сфера застосування: 
Фарба для маркування автомобільних доріг, автостоянок, 
тротуарів, місць для паркування, нанесення сигнальних та 
спеціальних позначок для розмітки. 
Використовується як для зовнішніх, так і для внутрішніх робіт. 
Фарбу чорного кольору використовують для замальовування 
старої розмітки (особливо насичених кольорів).
Підходить для нанесення на такі основи:  бетонні та цементні 
підлоги, асфальт, бруківка, камінь.

Властивості:
— швидке висихання;
— висока стійкість до стирання;
— висока адгезія;
— довговічна;
— покриття проглядається на великій відстані;

Стандартні кольори:  9110 білий
    9105 чорний

Кольори дорожньої розмітки: 
   RAL 3020 транспортний червоний

   RAL 5017 транспортний синій

   RAL 1007 нарцисово-жовтий

   RAL 1023 транспортний жовтий

Ступінь блиску: маркувальна матова; 

Фасування/розмір тари:  750 мл (білий)

    2,5 л (всі кольори)

    10 л (білий та RAL 1007)

Розхід:  0,35 л/м2  (приблизно 0,5 кг/м2)   
  в один шар, при товщині 400 мкм

На шорстких поверхнях відповідно більше. Точна витрата 
визначається пробним нанесенням (залежно від ступеню пог-
линання і структури основи можуть бути розбіжності у розході).

Витрата на км безперервної лінії (при товщині 400 мкм):

— ширина 12 см — приблизно 43 л (60 кг);

— ширина 15 см — приблизно 53 л (75 кг);

— ширина 1 см — приблизно 3,55 л (5 кг).

Артикул:  30325

Висихання:
Від пилу — 15 хв. 
Навантаження через 2–3 години. (при температурі +20°C та 
60% відносній вологості повітря).
При більшій товщині шару або нижчих температурах термін 
висихання збільшується. 

Застосування: 
Підготовка поверхні: 
Покриття та підготовчі роботи завжди необхідно виконувати 
відповідно до вимог певного об’єкту та поверхні. При необхід-
ності поверхні тестують пробним нанесенням. Основа повин-
на, бути міцною сухою, чистою, володіти несучою здатністю, 
мати стабільні розміри. Бути вільною від антиадгезивів (пил, 
масло, жир, кіптява, гума).
Наступні експлуатаційні роботи чи видалення шарів фарби 
методом шліфування, застосовуючи електрофен, а також 
інші методи видалення, призводять до виникнення шкідливо-
го пилу та шкідливих випарів.
Рекомендуємо зробити тестове нанесення на поверхню фар-
бування та перевірити адгезію до основи.
Нові бетонні підлоги та цементні стяжки. Дати вистоятись і 
повністю просохнути (не менше двох тижнів). Перевірити на 
міцність. Неміцні залишки необхідно видалити, гладкі поверх-
ні ущільнювача видалити. Для кращої адгезії глянцеві поверх-
ні зашліфувати та заматувати. Поверхню очистити від пилу 
(промисловим порохотягом), висушити від залишків вологи.
Старі бетонні підлоги та цементні стяжки. Основу старого 
покриття очистити. Перевірити на міцність. Неміцні залишки 
необхідно видалити повністю. Основа повинна, бути міцною 
сухою, чистою, володіти несучою здатністю, мати стабільні 
розміри. Бути вільною від антиадгезивів (пил, масло, жир, 
кіптява, гума). Рекомендуємо промити основу водою з апа-
рата високого тиску та добре просушити. Старі покриття з 
високою щільністю можуть повипливати на адгезію матеріа-
лу, тому місця нанесення заматувати або збільшити адгезію 
спеціальними засобами. Зробити пробне нанесення.
Нові та старі бітумні поверхні. Нова асфальтова поверхня 
повинна вистоятися не менше 8–12 тижнів і піддаватися ат-
мосферному впливу. Залишки бітуму чи смоли повинні бути 
видалені (за допомогою гарячої пари). Просушити основу для 
нанесення та видалити пил та бруд.
Бруківка, щебінь. Перевірити на міцність. Неміцні залишки 
необхідно видалити повністю. Основа повинна, бути міцною 
сухою, чистою, володіти несучою здатністю, мати стабільні 
розміри. Бути вільною від антиадгезивів (пил, масло, жир, 
кіптява, гума). Рекомендуємо промити основу водою з апа-
рата високого тиску та добре просушити. Старі покриття з 
високою щільністю можуть повипливати на адгезію матеріа-
лу, тому місця нанесення заматувати або збільшити адгезію 
спеціальними засобами. Зробити пробне нанесення.
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Рекомендації щодо нанесення продукту
Роботи проводяться при температурі повітря від +12°С до 
+30°С та відносній вологості до 80%. При нанесенні та виси-
ханні температура повітря та об’єкта повинна бути не нижчою 
+5°C. 
Перед нанесенням продукт ретельно перемішати. Обов’язко-
во перед нанесенням дайте просохнути всій поверхні. 
Для розведення продукту використовуйте комерційний до-
ступний нітро або універсальний розчинник для синтетичних 
емалей.
Наносити щіткою чи валиком в один чи два шари (при по-
требі). Також можна наносити ракельним способом (спеціаль-
ним шпателем  через трафарет, товщиною не більше 400 мкм 
за один прохід. Наносити нерозбавлений продукт (при необ-
хідності розвести не більше 5% розчинником). 
Після висихання, можна відшліфувати напливи і сліди пере-
ходів, які утворилися через нерівномірне нанесення. Витерти 
пил (після шліфування) та нанести ще один шар фарби.
Після завершення робіт по нанесенню, інструмент промити 
спеціальним засобом для розчинення і вимивання алкідних 
фарб або розчинником, після чого змити водою (допускаєть-
ся використання відповідних миючих засобів).
Сильно вбираючі асфальтні основи поґрунтувати на 10% роз-
бавленим  розчинником SÜDWEST Markierungsfarbe.
При нанесенні на стару розмітку (особливо нанесену товстим 
шаром), переконатись у її стійкості та сумісності з продуктом 
(зробити тестове нанесення).
При поганій підкладці під бруківку, що спричинює її просідан-
ня, можливе розтріскування між стиками. Враховуйте геоло-
гічні фактори, які впливають на основу, що покривається.

Утилізація 
Утилізацію необхідно проводити, дотримуючись відповідних 
законодавчих норм. Утилізувати тільки порожню упаковку. 
Порожню тару слід зберігати в спеціалізованих місцях для 
відходів. Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи 
фарб на водній основі, засохлі залишки — як засохлу фарбу. 
Залишки фарби не зливати у стічні води як побутове сміття.

Збереження кольору (кольоростійкість) по 
BFS-Merkblatt Nr. 26: Клас В, група 1–3, залежно від 
кольору.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG  VOC ЄС): 
SÜDWEST Unterwasser-Farbe не підпадає під дію директиви 
ЛОС.

Склад: 
Акрилати (залежно від кольору неорганічні і/або органічні 
пігменти), неорганічні білі пігменти, мінеральні наповнювачі, 
спирти, аліфатичні суміші вуглець-водень, ацетати, поверхне-
во активні речовини, філосілікати.

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
Уникати контакту при висиханні. Оскільки продукт на розчин-
нику, обов’язково під час процесу нанесення та висихання 
матеріалу в приміщеннях слід подбати про належну вентиля-
цію. Берегти від вогню. Не нагрівати. Тримати осторонь від 
продуктів харчування, напоїв та кормів для тварин. Зберігати 
подалі від дітей. При попаданні в очі відразу ретельно про-
мити водою і звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру 
одразу змити великою кількістю води з миючим засобом. Не 
допускати 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 .

Зберігання: 
У сухому, прохолодному місці (не нижче +5°С і не вище 
+30°С). Не допускати промерзання тари. Берегти від прямих 
сонячних променів. Берегти від вогню. Відкриті упаковки гер-
метично закрити. 

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: липень 2017 року


