
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

ВНУТРІШНЯ ЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА

SÜDWEST Profi XXL 30115

Сфера застосування: 
Професійна, одношарова інтер’єрна фарба з чудовою по-
кривною здатністю і високим ступенем білизни. 
Profi XXL володіє подвійною покривною здатністю, тому до-
статньо нанесення лише одного шару що робить її макси-
мально економною. Створює білосніжне матове довговічне 
покриття. 
Фарба без шкідливих емісій та розчинників, перевірена на 
вміст токсичних речовин і має сертифікат якості TÜV (Союз 
працівників технічного нагляду), при нанесенні та висиханні 
фарби не виділяються шкідливі для здоров’я речовини. 

Властивості:
— екологічна, без шкідливих емісій та розчинників (TÜV);
— має високу покривну здатність; 
— високий ступінь білизни; 
— глибоко-матова;
— низький розхід;
— миюча;
— паропроникна;
— легко наноситься.

Колір:  9110 білий 

Доступна база для тонування в пастельних тонах. Тонується 
вручну напівтоновими і тонувальними фарбами або машин-
ним способом в системі SÜDWEST All-Color Mix в найбільш 
популярні колекції відтінків. 
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. Стійкість до стирання: 3-й клас стійкості до вологого сти-
рання (стійка до миття);

2. Ступінь блиску: глибоко-матова; 

3. Коефіцієнт контрастності: покрівельна здатність  1-й 
клас, при розході  7 м2/л;

4. Максимальна величина зерна:  дрібне, < 100 µm, S1;

5. Паропроникність (дифузія водяної пари sd-показник): 
< 0,05м (клас V1 високий) згідно EN ISO 7783-2 (Європейської 
норми);

6. Густина: приблизно 1,4—1,6 г/см3.
*При тонуванні можливі незначні відхилення в технічних даних

Фасування/розмір тари: 2,5 л, 5 л, 10 л, 12,5 л, 15 л.

Розхід:  140—170 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:  30115

Висихання:
При температурі +20°C і відносній вологості повітря 65% по-
верхня висихає через 4–6 годин і готова до подальшої об-
робки. Повне висихання і здатність нести навантаження при-
близно через 3 дні. При більш низькій температурі і високій 
вологості час висихання 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. Воло-
гі місця слід висушити. Основа повинна бути сухою, чистою, 
еластичною, без ефекту засолювання та розшарованого по-
криття, нееластичні покриття та окремі часточки слід видалити. 
Чисту від пилу поверхню з однорідною поглинаючою здатністю 
(шпалери, нешпакльований гіпсокартон і т.п.), можна покрива-
ти фарбою без попередньої підготовки, заздалегідь розведе-
ною водою до потрібної консистенції (не більше 5%). 
Піщані поверхні або основи із сильним ступенем поглинання 
(наприклад, гіпсові, мінеральні штукатурки) необхідно покри-
ти ґрунтовкою глибокого проникнення SÜDWEST InnenGrund 
(концентрована універсальна 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 знепилення 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 (може застосовувати-
ся для внутрішніх робіт).
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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 плісня-
ви та грибка та для його знищення можна застосовувати фун-
гіцидну ґрунтовку SÜDWEST Fungan. При сильно уражених 
поверхнях рекомендуємо застосування  SÜDWEST FungiStop. 
При цьому дотримуватися законодавчих та відомчих приписів 
(наприклад, порядок застосування біологічно активних і не-
безпечних речовин).
Поверхні з плямами нікотину, кіптяви або жиру, слідами від 
води, контрастними вкрапленнями: нікотинові забруднення, 
а також кіптяву або жирові плями змити водою з додаван-
ням жиророзчинних побутових миючих засобів і дати добре 
висохнути. Висохлі водяні плями очистити щіткою сухим спо-
собом. Нанести ізоляційні фарби SÜDWEST Isolierfarbe W або 
SÜDWEST Isolierfarbe L.
На сильно контрастних основах нанести SÜDWEST Grundier- 
Farbe або ґрунтувальний шар фарби, розведеної максимум 
до 10% водою.

Рекомендації щодо нанесення продукту
Роботи проводяться при температурі повітря від +5 до +25°С 
та відносній вологості до 80% (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.  

Ґрунтування: розвести ґрунтовку в співвідношенні 1:1 з чи-
стою холодною водою, наносити м’якою макловицею, мето-
дом «мокре по мокрому», хрестоподібними рухами, ретельно, 
без пропусків, до повного насичення поверхні. Приступати до 
наступних операцій не раніше 2–4 годин.

Фарбування: перед застосуванням ретельно переміша-
ти. Рекомендуємо використовувати матеріал з однієї партії 
та однієї серії тонування або заздалегідь змішати матеріали 
з різних партій. Наносити щіткою, валиком або безповітря-
ним напиленням. Розчинити фарбу до 3-5% водою (залежно 
від ступеню поглинання основи). При потребі, нанести дру-
гий шар (на сильно контрастних основах, або щоб забрати 
текстуру, що залишилась від валика з довгим ворсом, про-
блемних зонах), можна розчинити фарбу водою максимум 
на 2-5%. На сильно контрастних основах нанести SÜDWEST 
GrundierFarbe або ґрунтувальний шар фарби, розведеної мак-
симум до 10% водою.

Щоб уникнути утворення помітних стиків окремих ділянок по-
фарбованої 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 використову-

вати професійні поліамідні або поліакрилові валики з середнім 
ворсом 12–18 мм (відповідно до рельєфності поверхні); пен-
зель зі змішаним ворсом (має чудову фарбопередачу, ворс 
не набухає від вологи, що дозволяє отримати максимально 
тонкий шар фарби, без слідів щетини на поверхні).

Безповітряне напилення: 

Кут напилення: 50°; 

Форсунка: 0,018-0,021;

Тиск: 150-180 бар.

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 Profi XXL не перевищує максимального значення 
ЛОС продукції категорії А (30 г/л), а тому вважається сумісним 
згідно ЛОС.

TÜV SÜD («Technische Überwachungs-Verein») 
Союз працівників технічного нагляду надано 
сертифікат: «Перевірено на вміст шкідливих  та токсич-
них речовин»

Склад: 
Полімерна дисперсія, пігмент білого кольору, неорганічні піг-
менти, карбонат кальцію, силікатні наповнювачі, тальк, вода, 
добавки, консерванти в’язкості (суміш без хлорних сполук 
ізотіазолінона).

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
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). 
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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: лютий 2017 року


