
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 ҐРУНТОВКА

SÜDWEST RissGrund 1 für 3 30030

Сфера застосування: 
Продукт на силікатно-дисперсійній основі для вирівнювання 
поверхні та заповнення невеликих тріщин, служить проміж-
ним шаром 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 містить розчинників, паропроникний та еластич-
ний. Маскує наслідки усадки штукатурки при її висиханні (трі-
щини та зсуви).
Застосовується як відновлювальне покриття на вже пофар-
бовані фасадні поверхні.

Основа для нанесення: мінеральні штукатурки розчинових 
груп P Iс, P II та P III, синтетичні штукатурки та всі дисперсійні 
фарби, старі силікатні фарби та силікатна штукатурка, свіжа 
та стара цементно-вапняна штукатурка, цементна штукатур-
ка, декоративна та структурна штукатурка, силікатна штука-
турка, силіконова штукатурка, мінеральні штукатурки та шту-
катурки на основі штучних смол. 

Не наноситься на горизонтальні поверхні, що піддаватимуть-
ся постійному впливу води. Не наносити на металеві, пласти-
кові та дерев’яні елементи.
Щодо основ, які не перелічено, але на які можливе таке нане-
сення, просимо звернутися за консультацією до спеціаліста. 
 

Властивості:
—  хороша покривна здатність;
—  зміцнює основу;
—  має вирівнюючий ефект;
—  заповнює дрібні тріщини, та уповільнює їх поширення;
—  еластична;
—  висока дифузія водяної пари та CO

2
;

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

Колір:  9110 білий 

Доступна база для тонування в пастельних тонах. Тонується 
машинним способом в системі SÜDWEST All-Color Mix в най-
більш популярні колекції відтінків. 

Важлива світлостійкість пігментів при їх використанні для то-
нування продукту при зовнішніх роботах. Рекомендуємо ви-
користовувати спеціальні тестовані фасадні колекції кольорів 
при тонуванні продукції (All-Color FARBTÖNE Nr.1).
При індивідуальному тонуванні фарби вручну необхідно змі-
шувати всю потрібну кількість матеріалу між собою, щоб 
уникнути відмінностей колірних відтінків.

Технічна характеристика згідно DIN EN 13300*:
1. Ступінь блиску: матова; 

2. Паропроникність (дифузія водяної пари sd-показник): 
< 0,1м (клас V1 високий) згідно EN ISO 7783-2 (Європейської 
норми);

3. Густина: приблизно 1,57 г/см3.

Фасування/розмір тари: 5 л, 12,5 л.

Розхід:  400 мл/м2  
  в один шар на гладкій поверхні

На шорстких поверхнях приблизно 600 мл/м2 в один шар. 
Точна витрата визначається пробним нанесенням (залежно 
від ступеню поглинання і структури основи можуть бути роз-
біжності у розході). 

Артикул:  30030

Висихання:
При температурі +20°C і відносній вологості повітря 60% по-
верхня висихає через 12 годин і готова до подальшої оброб-
ки. При більш низькій температурі і високій вологості час ви-
сихання відповідно збільшується.

Застосування: 
Підготовка поверхні: 
При підготовці поверхонь та здійсненні фарбувальних робіт 
слід застосовувати відповідні технічні засоби. Покриття та 
підготовчі роботи завжди необхідно виконувати відповідно до 
вимог певного об’єкту. При необхідності поверхні тестують 
пробним нанесенням. Основа повинна бути 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.
Пустоти в штукатурці (визначати простукуванням) і прилеглі 
до них ділянки необхідно видаляти, а місця оштукатурити. 
Вологі місця слід висушити. Основа повинна бути сухою, чи-
стою, еластичною, без ефекту засолювання та розшарова-
ного покриття, нееластичні покриття та окремі часточки слід 
видалити. 
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Свіжа штукатурка повинна бути вистояна не менше 28 днів 
(висихання: 1мм товщини штукатурки — не менше одного 
дня).
Дрібні тріщини та усадка штукатурки. Тріщини очистити 
(найкраще апаратом для чистки високого тиску води), вису-
шити 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 
глибокого проникнення SÜDWEST Fixativ (концентрована 
силікатна ґрунтовка). Застосовується для укріплення основ 
і вирівнювання поглинаючої здатності крупнопористих, силь-
нопоглинаючих і маючих незначний осип піску штукатурок 
і мінеральних поверхонь. Силікатна ґрунтовка не утворює 
плівки, зберігаючи дифузію і покращує процес силікатизації 
фарби з основою. Для штукатурок мінеральної групи P Ic, 
ми рекомендуємо як завершальний шар фасадні силікат-
но-силіконові фарби.
Старі дисперсійні покриття, вапняна, вапняно-цементна ос-
нова, покриття синтетичних смол. Очистити (найкраще апа-
ратом для чистки високого тиску води) та нанести розведену 
ґрунтовкою SÜDWEST Fixativ, SÜDWEST RissGrund 1 für 3 (не 
більше 5-10%).
Старі покриття, що не мають навантаження. Зняти, відшлі-
фувати, очистити (найкраще апаратом для чистки високого 
тиску води), зміцнити поверхню ґрунтовкою глибокого про-
никнення SÜDWEST Fixativ (концентрована силікатна ґрунтов-
ка 1:1).
На проблемних поверхнях (старих штукатурках, що осипа-
ються та відшаровуються або нових рихлих, нестійких по-
верхнях) використати  SÜDWEST TiefenGrund LH, ґрунтовку 
глибокого проникнення на розчиннику.
Уражені пліснявою поверхні. Плісняву і грибкові відкладення 
змити водою (з дезінфікуючими засобами). Поверхні обро-
бити за допомогою засобу SÜDWEST Schimmelfresser і дати 
добре висохнути. Нанести ґрунтовку відповідно до виду та 
особливостей основи. Для профілактики виникнення пліс-
няви та грибка та для його знищення можна застосовувати 
фунгіцидну ґрунтовку SÜDWEST Fungan. При цьому дотриму-
ватися законодавчих та відомчих приписів (наприклад, поря-
док застосування біологічно активних і небезпечних речовин).

Рекомендації щодо нанесення продукту
Нанесення продукту рекомендоване при температурі навко-
лишнього середовища та основи від +5°С до +25°С. Не реко-
мендовано виконувати роботи при температурі нижче +5°С. 
Не наносити на розігріті сонцем поверхні. Не рекомендовано 
виконувати роботи при температурі понад +30°С, особливо 
з південної сторони фасаду, під прямими сонячними проме-
нями, при сильному вітрі (в таких умовах використовувати 
захисну сітку).
Роботи проводяться при температурі повітря від +5 до +25°С 
та відносній вологості до 75% (рекомендовані температур-
но-кліматичні умови +20°С, 65% вологість повітря). При на-
несенні та висиханні температура повітря та об’єкта повинна 
бути не нижчою +5°C.  
При несприятливих погодних умовах слід вжити відповідних 
заходів (захисне риштування).

Перед застосуванням ретельно перемішати. Рекомендуємо 
використовувати матеріал з однієї партії та однієї серії то-
нування або заздалегідь змішати матеріали з різних партій. 
Наносити щіткою з довгим ворсом, валиком, безповітряним 
напиленням або шпателем з нержавіючої сталі. Наносіть не-
розбавлений продукт мінімум в два шари. При потребі (напри-
клад для вирівнювання) розбавити SÜDWEST Fixativ (концен-
трована силікатна ґрунтовка 1:1). 
Великі тріщини обробити окремо, щільно заповнивши 
SÜDWEST RissGrund 1 für 3. Після цього, для створення 
рівномірного малюнку обробити всю поверхню SÜDWEST 
RissGrund 1 für 3. На рельєфних поверхнях найкраще вико-
ристовувати валики з довгим ворсом. При нанесенні на гладкі 
основи, для більшої рівномірності структури, використовуйте 
середньозернисті структурні валики.
При нанесенні методом розпилення слід підібрати діаметр от-
вору і тиск відповідно до вказівок виробника обладнання.
Після нанесення завершального покриття поверхня повинна 
бути оброблена захисним покриттям (відповідною фасадною 
чи інтер’єрною фарбою) не раніше, ніж через 3 дні. Уникайте 
несприятливих погодних умов в період між нанесенням по-
криттів, це може спричинити розшарування та набухання по-
криття, та збільшення тріщин.
Після завершення робіт по нанесенню, інструмент промити 
водою (допускається використання відповідних миючих за-
собів).

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.

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 вважається 
сумісним згідно ЛОС.

Склад: 
Неорганічне в’яжуче, дисперсія полімеру, силікатні наповню-
вачі, мінеральні наповнювачі, вода, аліфатичні речовини, 
гідрофобізатори, загусники, стабілізатори, піногасники, дис-
пергатори.

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
Оскільки продукт на силікатній основі, уникайте попадання 
його на лужночутливі покриття, скло, кераміку, хромовані ме-
талеві деталі та елементи з кольорових металів. При нанесен-
ні рекомендуємо уникати довготривалого контакту із шкірою, 
використовуйте захисні рукавиці.
Особливості силікатних продуктів і їх нанесення не впливає на 
якісні властивості даного продукту.
Під час процесу нанесення та висихання матеріалу у примі-
щеннях чи закритих ділянках слід подбати про належну вен-
тиляцію. Тримати осторонь від продуктів харчування, напоїв 
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та кормів для тварин. Зберігати подалі від дітей. При попадан-
ні в очі відразу ретельно промити водою і звернутися до ліка-
ря. При попаданні на шкіру одразу змити великою кількістю 
води з миючим засобом. Не допускати попадання в каналіза-
цію, стічні води і в ґрунти. При попаданні всередину організму 
відразу звернутися до лікаря. Не вдихати туман при розпи-
ленні. При шліфуванні не вдихати пил. Уникати потрапляння 
у водойми чи каналізаційні системи. Наступні експлуатацій-
ні роботи чи видалення шарів фарби методом шліфування, 
застосовуючи електрофен, а також інші методи видалення, 
призводять до виникнення шкідливого пилу та шкідливих ви-
парів (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. Уникати різкої акліматизації, 
щоб запобігти утворення конденсату на стінках тари та за-
сихання часток продукту при транспортуванні. Берегти від 
прямих сонячних променів. Відкриті упаковки герметично за-
крити. 

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


