
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 ФАРБА

SÜDWEST VarioSil® Fassadenfarbe 30055

Сфера застосування: 
Силіконова фасадна фарба для надійного та довговічного 
захисту вашого фасаду від атмосферних впливів. Матова та 
атмосферостійка. Лугостійка, з високою дифузією.

Основа для нанесення: призначена для нанесення на свіжу 
та стару цементно-вапняну штукатурку, цементну штукатурку, 
декоративну та структурну штукатурку, силікатну штукатурку, 
силіконову штукатурку, на мінеральні штукатурки та штука-
турки на основі штучних смол. Застосовується як відновлю-
вальне покриття на вже пофарбовані фасадні поверхні. 
Не підходить для горизонтальних поверхонь, що перебувають 
під постійним впливом води.
Щодо основ, які не перелічено, але на які можливе таке нане-
сення, просимо звернутися за консультацією до спеціаліста. 

Властивості:
—  зносостійка та довговічна;
—  матова, мінеральна поверхня;
—  атмосферостійка;
—  стійка до дії УФ-випромінювання;
—  ізолюючої дії;
—  хороша покривна здатність;
—  не створює додаткової напруги на основу;
—  висока дифузія, паропроникна;
—  лугостійка (відповідно до DIN 18558).

Колір:  9110 білий 

Доступні всі бази для тонування. Тонується вручну напівтоно-
вими і тонувальними фарбами (лише біла база) або машинним 
способом в системі SÜDWEST All-Color Mix в найбільш попу-
лярні 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:
1. Коефіцієнт паропроникності (визначення і класифікація 
щільності потоку водяної пари) відповідно до стандарту DIN 
ISO 7783-2: μ = 680;

2. Ступінь блиску: матова; 

3. Коефіцієнт поглинання води відповідно до європей-
ського стандарту EN 1062-1: w<0,05[кг/(м2*h0,5)] (клас W 3 
низький)

4. Товщина сухого шару відповідно до європейського 
стандарту EN 1062-1: 190 μм

5. Паропроникність (дифузія водяної пари sd-показник): 
< 0,13м (клас V1 високий) згідно EN ISO 7783-2 (Європейської 
норми);

6. Густина: приблизно 1,5—1,6 г/см3.

*При тонуванні можливі незначні відхилення в технічних даних

При відборі даних беруться середні значення (можливі не-
значні відхилення), що не впливає на якість продукту.

Фасування/розмір тари: 2,5 л, 5 л, 12,5 л.

Розхід:  200—250 мл/м2  
  в один шар на гладкій поверхні

На шорстких поверхнях відповідно більше. Точна витрата 
визначається пробним нанесенням (залежно від ступеню по-
глинання і структури основи можуть бути розбіжності у роз-
ході). 

Артикул:  30055

Висихання:
При температурі +20°C і відносній вологості повітря 60% по-
верхня висихає через 8 годин і готова до подальшої обробки. 
При більш низькій температурі і високій вологості час виси-
хання 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-
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ного покриття, нееластичні покриття та окремі часточки слід 
видалити. 
Свіжа штукатурка повинна бути вистояна не менше 28 днів 
(висихання: 1мм товщини штукатурки — не менше одного 
дня).
Піщані поверхні або основи із сильним ступенем поглинан-
ня. Рекомендовано ретельно зміцнити поверхню ґрунтовкою 
глибокого проникнення SÜDWEST HydroGrund (концентрова-
на силіконова ґрунтовка), що застосовується для укріплення 
основ і вирівнювання поглинаючої здатності крупнопористих, 
сильнопоглинаючих і поверхонь, що мають незначний осип 
піску, штукатурок і мінеральних поверхонь, а також для зне-
пилення поверхні.
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.
Невеликі тріщини в штукатурці (при відсутністю структур-
ної динаміки тріщин). Нанести SÜDWEST RissGrund 1 für 3, 
призначений для зовнішніх та внутрішніх робіт, вирівнює по-
верхню, заповнює тріщини та служить проміжним шаром на 
силікатно-дисперсійній основі для подальших фасадних бу-
дівельних робіт. Крім цього, для внутрішніх поверхонь засіб 
може застосовуватись як штукатурка, що наноситься вали-
ком чи пензликом. Засіб вирівнює структуру, з відмінною ад-
гезією, не містить розчинників, паропроникний.
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).

На слабовбираючих поверхнях, та поверхнях, покритих ста-
рими силікатними чи силіконовими фасадними фарбами, ре-
комендуємо нанести ґрунтувальний шар SÜDWEST VarioSil® 
Fassadenfarbe розбавленої 5-10% чистою водою. Дати висох-
нути не менше 8 годин.

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).

Ґрунтування: розвести ґрунтовку SÜDWEST HydroGrund в 
співвідношенні 1:1 з чистою холодною водою, наносити м’я-
кою макловицею, методом «мокре по мокрому», хрестоподіб-
ними рухами, ретельно, без пропусків, до повного насичен-
ня поверхні. Не переґрунтовуйте поверхню (це призведе до 
утворення плівки, що ускладнить подальші роботи), уникайте 
слідів розтікання та бризків. Приступати до наступних опера-
цій не раніше 6 годин.

Фарбування: перед застосуванням ретельно перемішати. 
Рекомендуємо використовувати матеріал з однієї партії та 
однієї серії тонування або заздалегідь змішати матеріали з 
різних партій. Наносити щіткою, валиком або безповітряним 
напиленням. На перший шар розвести фарбу до 5% водою 
(залежно від ступеню поглинання основи). 
Після висихання першого шару (8 годин, залежно від тем-
пературних умов), при потребі нанести фінішній шар фарби, 
розбавивши продукт не більше, ніж 3-5% чистої води. Щоб 
уникнути утворення помітних стиків окремих ділянок пофар-
бованої поверхні, наносити методом «мокре по мокрому» за 
один прохід. 
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, пропустити 
через сито. При розпилюванні потрібно стежити за тим, щоб 
матеріал лягав рівномірно, без стиків. 

Інструмент. Фарба може наноситись валиком, пензлем, або 
розпилювачем. Рекомендуємо для нанесення використовува-
ти професійні поліамідні валики з ворсом 18–21 мм (відповідно 
до рельєфності поверхні); пензель із натуральним чи змішаним 
ворсом. Для підфарбування важкодоступних місць використо-
вуйте пензель плаский фасадний (зручний, плаский пензель з 
натуральної щетини з подовженою та загнутою ручкою під ку-
том 45%, що дозволяє зафарбовувати важкодоступні місця).
Після завершення робіт по нанесенню, інструмент промити 
водою (допускається використання відповідних миючих за-
собів).

Експлуатаційні особливості
З часом під впливом погодних умов, вологи, ультрафіолету, 
покриття поверхні змінюється. Результатом цих процесів є 
зміна кольору. Зокрема, йдеться про динамічний процес, який 
під впливом погодних чинників по-різному проявляється. 
Внаслідок механічного впливу на покритих штукатуркою по-
верхнях, зокрема на поверхнях, пофарбованих у інтенсивні та 
темні тони, через натуральні складники можливі певні зміни 
кольору, посвітління таких навантажених ділянок. На якість та 
функціональність продукту це ніяк не впливає.
За умов, які затримують висихання, на свіжопоштукатурених 
поверхнях (при утворенні роси, туманах, попаданні на поверх-
ню краплин води чи дощу) з’являється ефект розтікання. Це 
трапляється, оскільки вимиваються водорозчинні допоміжні 
речовини — емульгатори. 
Відповідно до інтенсивності кольору цей процес може прояв-
лятися зовсім по-різному. Це не впливає на зниження якості 
продукту. Загалом, при подальшому вивітрюванні такі ефекти 
самі по собі зникають.
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Через те, що хімічний та фізичний процес затвердіння шту-
катурки під впливом різних погодних чи об’єктивних причин 
проходить по-різному немає гарантії повної рівномірності ко-
льору чи гарантії відсутності плям, зокрема, при:

а)  різних характеристиках поглинання поверхонь;
б) різному рівні вологи поверхні;
в) різних ступенях кислотності та при різних складниках 
поверхонь;
г) чергуванні інтенсивного сонячного освітлення та тіні на 
свіжонанесених поверхнях.

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 VarioSil® Fassadenfarbe не перевищує максималь-
ного значення ЛОС продукції категорії С (40 г/л), а тому вва-
жається сумісним згідно ЛОС.

Склад: 
Полімерна дисперсія, діоксид титану, силікатні наповнювачі, 
вода, гліколеві ефіри, аліфатичні вуглеводні, диспергатори, 
загусники, піногасники, полісілоксан, сповільнювачі покрит-
тя на основі ізопротурон/тербутрін, консерванти для плівки 
на основі 3-йод-2 пропінілбутілкарбамата (IPBC), стабілізатор 
для зберігання на основі BIT/MIT (1:1).

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
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 
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


