
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 Unterwasser-Farbe 30215

Сфера застосування: 
Декоративно-захисна хлоркаучукова фарба для повер-
хонь, що мають постійний контакт з водою або поверхонь, 
що постійно знаходяться у воді: басейни, майданчики перед 
басейнами, елементи інтер’єру в аквапарках, штучні водой-
ми, декоративні фонтани, дитячі басейни, елементи водних 
атракціонів, штучні акваріуми.
Підходить для нанесення на такі основи:
— над водою (в постійному контакті з водою):  бетон, це-
ментна та цементно-вапняна штукатурка, камінь, керамічні 
елементи;
— під водою: бетон, тверді штукатурки, старі покриття з 
хлоркаучука.

Не призначена для ємностей з питною водою!

Властивості:
— висока водостійкість;
— легко наноситься;
— тиксотропна (рівномірно розтікається по поверхні);
— висока стійкість до механічних ушкоджень;
— стійка до атмосферних впливів;
— термостійка (до +80°С у сухих приміщеннях, та до 
+50°С у приміщеннях з підвищеною вологістю);
— стійка до дезінфікуючих сумішей хлору у воді;
— стійка до спеціалізованих засобів для чистки басейнів;
— з протидією появі плісняви та грибків (природний за-
хист, відсутність середовища для їх розвитку).

Не стійка до синтетичних жирів і мастил.

Стандартні кольори:  5350 світло-блакитний
    6380 світло-зелений
    9110 білий

Ступінь блиску: шовковисто-матова; 

Фасування/розмір тари:  750 мл, 2,5 л, 20 л* 

    (* — лише 5330).

Розхід:  110 мл/м2  
  в один шар на гладкій поверхні

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

Артикул:  30215

Висихання:
На відлип (від пилу) 15 хв. при +20°C та 60% відносній волого-
сті повітря. При більшій товщині шару aбо нижчих температу-
рах термін висихання збільшується. 
Наступна обробка (фарбування) через 12 год.
Перше заповнення водою не раніше 12 год після другого шару.
Повне висихання приблизно через 24 год. При більш низь-
кій температурі і високій вологості час висихання відповідно 
збільшується.
Навантаження через 3 дні.
Продукт на основі розчинника, тому навіть після повного ви-
сихання частково залишається специфічний запах, який з ча-
сом вивітрюється.

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 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, кіп-
тява, гума).
Наступні експлуатаційні роботи чи видалення шарів фарби 
методом шліфування, застосовуючи електрофен, а також 
інші методи видалення, призводять до виникнення шкідли-
вого пилу та шкідливих випарів (роботи слід проводити лише 
на добре провітрюваних об’єктах, використовувати відповідні 
засоби захисту органів дихання).

Підготовка басейну. Поверхня повинна бути очищена від за-
бруднень та захисних субстанцій, суха, міцна, без ефекту за-
солювання та розшарованого покриття, нестійкі елементи та 
окремі часточки слід видалити. 
Рекомендуємо зробити тестове нанесення на поверхню фар-
бування та перевірити адгезію до основи.
Провести пробне фарбування, щоб визначити густину, колір і 
тривалість висихання.
Для цього Вам знадобляться такі матеріали та інструменти: 
фарба, малярні ємності, валик великого розміру з середнім 
ворсом (широкий та стійкий  по складу до розчинника), пензлі 
(натуральний ворс), захисні рукавички та окуляри, респірато-
ри, скребки, металева щітка, розчин 3-натрій-фосфат.
З водойми приберіть воду, різне сміття і забруднення.
Зачистіть бетонну поверхню за допомогою металевої щітки і 
скребка від старої фарби, видаліть весь пил, промийте всю 
поверхню басейну розчином з 50% кислотним складом, зми-
йте залишки обробки чистою водою.
Для нейтралізації кислотного складу, обробіть басейн 3-на-
трій-фосфатним розчином, знежирте поверхню, знову про-
мийте чистою водою.
При роботі з кислотною миючою сумішшю обов’язково вико-
ристовуйте захисні окуляри та рукавички.
Зашпаклюйте всі дефекти (тріщини, отвори) цементним роз-
чином.
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Нові басейни та відкриті тераси. Дати витримку свіжому бе-
тону та цементу не менше 6 тижнів. Перевірити поглинаючу 
здатність (тест зволоженням). Перевірити основу на наявність 
тріщин, кваліфіковано їх усунути. Вбираючі та невбираючі ос-
нови обробити 15% розчином  хлористоводневої кислоти і 
добре промити.
Обов’язкова гідроізоляція поверхонь.
Розведіть фарбу Unterwasserfarbe на 20-25% розчинником та 
проґрунтуйте поверхню за допомогою пензля (не валиком). 
Дайте висохнути не менше 24 год і нанести не менше двох 
шарів фарби з допомогою валика чи пензля. Ретельно, без 
пропусків, напливів та бульбашок при нанесенні.
ОБОВ’ЯЗКОВО перевірте поверхню на вологість (викори-
стовуйте вологометр). Для точного результату проведіть по-
вторне вимірювання (через один чи два дні), уникаючи ат-
мосферних впливів. Якщо результати негативні, обов’язково 
додатково просушіть поверхню перед нанесенням фарби.

Старі хлоркаучукові основи. Перевірити на міцність. Неміцні 
залишки необхідно видалити повністю. Основа повинна, бути 
міцною сухою, чистою, володіти несучою здатністю, мати ста-
більні розміри. Бути вільною від антиадгезивів (пил, масло, 
жир, кіптява, гума). Нанести не менше двох шарів фарби.
Старі тріщини обробити та зміцнити ґрутовкою, та заробити 
відповідним герметиком.
Старі не хлоркаучукові покриття перед нанесенням видали-
ти («піскоструйним» пристроєм або спеціальними засобами). 
Поверхню зміцнити, та забезпечити гідроізоляцію та гермети-
зацію конструкцій.
Не використовуйте фарбу для покриття  дерева, сталі, твер-
дого ПВХ, алюмінію та цинку.

Рекомендації щодо нанесення продукту
Роботи проводяться при температурі повітря від +10°С до 
+25°С та відносній вологості до 60%. При нанесенні та виси-
ханні температура повітря та об’єкта повинна бути не нижчою 
+5°C. 
Перед нанесенням продукт ретельно перемішати (рекомен-
довано використовувати інструмент з нержавіючої сталі).
Не виконуйте робіт під час спеки, холоду або підвищеної во-
логості (може статися склеювання поверхні).
Обов’язково дайте просохнути всій поверхні. Наносіть не 
менше двох шарів фарби.
Укладайте фарбу широким валиком (спеціальний для фарб 
на розчиннику з коротким чи середнім ворсом), починаючи з 
найглибшого місця, піднімаючись догори; за допомогою пен-
злика (з натуральним ворсом) профарбовують важкодоступні 
місця (клапани, світильник, дренаж). Накладайте тонким ша-
ром, щоб не з’явилися пухирці. Фінішний шар краще наноси-
ти валиком з дрібнішим ворсом, це зробить поверхню більш 
гладкою.
Для розбавлення продукту використовуйте комерційний нітро 
чи універсальний розчинник!
При нанесенні методом розпилення слід підібрати діаметр 
отвору і тиск відповідно до вказівок виробника обладнання.  
При нанесенні методом безповітряного напилення, фарбу 
добре перемішати, розвести до потрібної густини (розчин-

ником), пропустити через сито. При розпилюванні потрібно 
стежити за тим, щоб матеріал лягав рівномірно та без стиків. 
Значне розведення розчинником призводить до зменшення 
товщини сухого шару, покривної здатності та повноти кольору.

Після завершення робіт по нанесенню, інструмент промити 
спеціальним засобом для розчинення і вимивання хлоркаучу-
кових фарб або розчинником, після чого змити водою (допу-
скається використання відповідних миючих засобів).

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 Unterwasser-Farbe не перевищує максимального 
значення ЛОС, а тому вважається сумісним згідно ЛОС.

Склад: 
Хлорований каучук, неорганічні білі пігменти, неорганічні (не-
органічні наповнювачі, залежно від кольору, або органічні піг-
менти), ароматичні вуглеводні суміші, ацетати, спирти, пінога-
сники, реологічні добавки, адипат.

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
Оскільки продукт на розчиннику, тому обов’язково під час 
процесу нанесення та висихання матеріалу слід подбати про 
належну вентиляцію (розчинник важчий за повітря, він нако-
пичуються в резервуарі басейну під час нанесення і висихан-
ня, що може призвести до гострої кисневої недостатності). 
Берегти від вогню. Тримати осторонь від продуктів харчу-
вання, напоїв та кормів для тварин. Зберігати подалі від ді-
тей. При попаданні в очі відразу ретельно промити водою і 
звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру одразу змити 
великою кількістю води з миючим засобом. Не допускати по-
падання в каналізацію, стічні води і в ґрунти. При попаданні 
всередину організму відразу звернутися до лікаря. Не вди-
хати туман при розпиленні. При шліфуванні не вдихати пил. 
Уникати потрапляння у водойми чи каналізаційні системи. На-
ступні експлуатаційні роботи чи видалення шарів фарби мето-
дом шліфування, застосовуючи електрофен, а також інші ме-
тоди видалення, призводять до виникнення шкідливого пилу 
та шкідливих випарів (роботи слід проводити лише на добре 
провітрюваних об’єктах, використовувати відповідні засоби 
захисту органів дихання). 
Після висихання басейн добре промийте водою та дайте ви-
стоятись не менше 3-ох діб наповненим водою.
Безпосередньо перед самим використанням замініть та про-
ведіть додаткову фільтрацію води.
При використанні фарби для реставрації акваріумів, ретель-
но промийте висохлу поверхню водою і дайте вистоятись (не 
менше 3 днів), перш ніж запускати рибу.
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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


