
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 SolSilikat Fassadenfarbe 30950

Сфера застосування: 
Високоякісна універсальна фасадна фарба на основі зо-
ль-силікату та мінеральних наповнювачів. Підходить для нане-
сення як на мінеральні, так і органічні основи. Характеризуєть-
ся високою адгезією до основи та відмінними дифузійними 
властивостями (паропроникна). Міцна та довговічна, водовід-
штовхувальна та негорюча. Зменшує помутніння пігментів, що 
дає змогу отримати світлостійкі яскраві кольори.

Основа для нанесення: підходить для перефарбовування 
нових та старих мінеральних поверхонь, цементно-вапняних 
та цементних штукатурок, для нанесення на декоративну та 
структурну штукатурку, силікатну, силіконову штукатурку, 
різні мінеральні поверхні та штукатурки на основі штучних 
смол, цеглу та облицювальні матеріали, камінь (природний та 
штучний). Рекомендована для реставрації фасадів історичних 
будівель (поверхонь як на мінеральній основі, так і при віднов-
ленні органічних основ з низькою лужністю). 

Властивості:
— універсальна;
— без розчинників та пластифікаторів;
— містить менше 5% органічних сполук;
— водовідштовхувальна;
— атмосферостійка;
— висока адгезія до основи;
— характеризується чудовою покривною здатністю;
— зберігає текстуру поверхні;
— природній захист від утворення цвілі та уражень грибком;
— висока паропроникність, пропускає CO

2
;

— висока стійкість кольорів (немає ефекту помутніння 
пігменту);
— матова, мінеральна поверхня;
— легка в нанесенні;
— відповідає вимогам VOB/DIN 18363 2.4.1 щодо диспер-
сійних силікатних фарб.

Колір:  9110 білий 
Доступна для тонування в усі кольори з неорганічними піг-
ментами.

Фасування/розмір тари: 5 л, 12,5 л.

Розхід:  150 мл/м2  
  в один шар на гладкій поверхні

На шорстких поверхнях відповідно більше.

Ступінь блиску:  матова

Густина:  1,5 г/см3

Артикул:  30950

Застосування: 
Загальні правила: 
Підготовка основи для нанесення та здійснення робіт по на-
несенню повинні відповідати сучасним критеріям. Покриття 
та підготовчі роботи завжди необхідно виконувати відповідно 
до вимог певного об’єкту. Для цього варто дотримуватись 
актуальних рекомендацій BFS, виданих Федеральною асоціа-
цією захисту кольору  та матеріальних цінностей. Див. також 
VOB, частина C DIN 18363, абзац 3, малярські та лакувальні 
роботи. 

Подальша обробка нанесеного покриття: видалення шарів 
фарби шляхом шліфування, зварювання, випалювання, тощо, 
може спричинити виникнення небезпечного пилу або шкід-
ливих випарів. Роботи слід проводити лише в добре прові-
трюваних місцях. Використовувати за необхідності відповідні  
засоби для захисту органів дихання (респіратори). 
Основа повинна бути сухою, чистою, володіти несучою здат-
ністю, мати стабільні розміри та не містити розділяючих речо-
вин та субстанцій.
Проблемні основи для покриття необхідно перевіряти на стій-
кість та придатність для нанесення наступних шарів. При не-
обхідності поверхні тестують пробним нанесенням.
Варто також створити тестову поверхню і перевірити її на ад-
гезію до основи (прилипання).

Підготовка поверхні: 
Поверхня повинна бути очищена від забруднень, біологічних 
наростів та інших забруднень, перешкоджаючих адгезії. Від-
шарування і неміцно пов’язані з підосновою старі покриття, 
штукатурки слід видалити.
При очищенні старих сильно забруднених фасадів користуй-
теся інвентарем для очищення (губки, щітки) або апаратом  
для чистки парою чи високим тиском води, залежно від ін-
тенсивності забруднення можна використовувати відповідні 
хімічні засоби для очищення (лужні чи кислотні).

Ґрунтування основи: 
Цементно-вапняні та цементні штукатурки, силікатна штука-
турка, силіконова штукатурка, різні мінеральні поверхні та 
штукатурки на основі штучних смол, ретельно зміцнити по-
верхню, силікатною ґрунтовкою SÜDWEST Fixativ, розбавив-
ши її з чистою, холодною водою у співвідношенні 1:1. Наносіть 



Технічні інструкції

SÜDWEST SolSilikat Fassadenfarbe
Сторінка 2

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.

продукт лише на поверхні, що характеризуються високою чи 
середньою поглинаючою здатністю, уникайте нанесення на 
невбираючі поверхні. Ґрунтовки глибокого проникнення не-
повинні створювати плівки на поверхні основи.

Невеликі тріщини в штукатурці:
При відсутності структурної динаміки тріщин можна згла-
дити, нанісши SÜDWEST  RissGrund 1 für 3 або SÜDWEST 
RissGrund (дотримуючись технічних вимог щодо нанесення). 
Подряпини та тріщини до 3 мм, V-подібно розрізати, змочити 
водою та ретельно заповнити додатковим армуючим шаром 
SÜDWEST  RissGrund 1 für 3. Нерівності та напливи вирівняти 
нерозбавленим SÜDWEST  RissGrund 1 für 3.

Ґрунтувальний шар: 
Як проміжний ґрунтувальний шар можна використовувати 
SÜDWEST SolSilikat Fassadenfarbe, розбавлений на 10% чи-
стою холодною водою (залежно від поглинаючої здатності).

Фінішне нанесення:
Нерозбавлений або розбавлений не більше 10% чистою хо-
лодною водою SÜDWEST SolSilikat Fassadenfarbe.

Нанесення: 
Фарба може наноситись валиком, пензлем або безповітря-
ним розпиленням. Продукт повинен бути рівномірним, добре 
перемішаним, щоб уникнути утворення помітних стиків окре-
мих ділянок пофарбованої поверхні, наносити методом «мо-
кре» по «мокрому» за один прохід. Суміжні ділянки наносіть 
однаковим методом і інструментом. 
При нанесенні методом розпилення слід підібрати діаметр 
отвору і тиск відповідно до вказівок виробника обладнання.  
Фарбу добре перемішати, розвести до потрібної густини, про-
пустити через сито. При розпилюванні потрібно стежити за 
тим, щоб матеріал лягав рівномірно, без стиків.

Температура обробки:
При нанесенні та висиханні температура повітря та об’єкта 
повинна бути не нижчою +5°C. Не наносити на розігріті сон-
цем поверхні.

Розбавлення продукту: 
Не більше 10% чистою холодною водою.

Очистка інструменту: 
Після завершення робіт по нанесенню, інструмент промити 
водою.

Висихання: 
При температурі +20°C і відносній вологості повітря 60% по-
верхня висихає через 12 годин і готова до подальшої обробки. 
Повне висихання продукту — 28 днів.

Технічна характеристика:
1. Коефіцієнт паропроникності (визначення і класифікація 
щільності потоку водяної пари) відповідно до стандарту DIN 
ISO 7783-2: μ = 60;

2. Паропроникність (дифузія водяної пари sd-показник): 
< 0,01м (клас V1 високий) згідно EN ISO 7783-2 (Європейської 
норми);

3. Коефіцієнт поглинання води відповідно до європей-
ського стандарту EN 1062-1: w<0,10 [кг/(м2*h0,5)] (клас W 3 
низький);

4. Товщина сухого шару відповідно до європейського 
стандарту EN 1062-1: 150 μм;

*При тонуванні можливі незначні відхилення в технічних даних

При відборі даних беруться середні значення (можливі незначні відхилення), що 

в жодному разі не впливає на якість продукту.

Стійкість відтінку фарби відповідно до інструкції Феде-
ральної асоціації захисту кольору та матеріальних цінно-

стей BFS №26:

Клас: А, Група: 1

Примітка: 
Щоб досягти рівномірного нанесення ґрунтовки, рекомендо-
вано наносити її малярною щіткою чи валиком. Користуйтеся 
технічною інформацією та вимогами інструкцій експлуатації 
щодо використання ґрунтовки і способу її нанесення. Засо-
би ґрунтування використовувати, дотримуючись сучасних ін-
струкцій експлуатації.
Завжди звертати увагу на технічні норми засобу, який вико-
ристовується. Дана інструкція не звільняє користувача від по-
дальшого дотримання норм з інших інструкцій та положень. 

Для досягнення якісного та рівномірного покриття не пра-
цювати із фарбою при прямих сонячних променях, сильному 
вітрі, тумані, проливному дощі, при температурі нижче +5°C. 
Не підходить для горизонтальних поверхонь, сильно забруд-
нених та поверхонь що мають контакт з водою.

Не підходить для поверхонь з особливими умовами експлу-
атації, а саме з підвищеним рівнем вологості, наприклад: 
будівель біля відкритих водойм, при близькому контакті з 
живою рослинністю (поблизу дерев, чагарників, кущових на-
саджень), приміщень з особливостями системи утеплення, 
тобто в тих місцях, де є ризик появи грибка та водоростей.

З профілактичною метою рекомендуємо наносити SÜDWEST 
Fungan® (фунгіцидний засіб) або добавку до фарби SÜDWEST 
Additiv FK. Більш довготривалу відсутність уражень цвіллю 
або грибком гарантувати неможливо! Продукти з активними 
речовинами необхідно наносити до утворення шару потріб-
ної товщини. Цього можна досягти лише шляхом нанесення 
подвійного шару. Вплив сильного лужного середовища або 
сповільнене висихання плівки консерванта у зв’язку з погод-
ними умовами, знижують її дію та ефективність.
Просимо звернути увагу на відповідну інструкцію Федераль-
ної асоціації захисту кольору та матеріальних цінностей BFS 
№ 9 розділ 6. 1

Стійкість кольору:
З часом під впливом погодних умов (вологості, сонячного 
світла, систем кріплення, кліматичних особливостей та інших 
факторів) покриття поверхні змінюється. Результатом цих 
процесів є зміна кольору. Зокрема, йдеться про динамічний 
процес, який під впливом погодних чинників по-різному про-
являється. Для таких випадків діють відповідні національні 
норми, інструкції та т. п
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Механічний вплив:
Внаслідок механічного впливу на готове покриття, зокрема, 
на поверхнях пофарбованих у інтенсивні та темні тони, через 
натуральні складники, можливі певні зміни кольору, посвіт-
ління та зміна текстури таких навантажених ділянок. На якість 
та функціональність продукту це ніяк не впливає.

Відповідність відтінків:
Через те, що хімічний та фізичний процес затвердіння фарби 
під впливом різних погодних чи об’єктивних причин прохо-
дить по-різному немає гарантії повної рівномірності кольору 
чи гарантії відсутності плям, зокрема, при:
а) різниці поглинання основи;
б) різному рівні вологості поверхні;
в) різних ступенях кислотності та при різному складі основи;
г) чергуванні інтенсивного сонячного освітлення та тіні на 
свіжонанесених ділянках.

Висихання:
За умов, які затримують висихання, на свіжонанесених ділян-
ках під впливом кліматичних факторів: при утворенні роси, 
туманах, попаданні на поверхню краплин води чи дощу, на 
поверхнях з’являється ефект розтікання. Це трапляється, 
оскільки вимиваються водорозчинні допоміжні речовини – 
емульгатори. Відповідно до інтенсивності кольору цей процес 
може проявлятися по-різному. Це не впливає на зниження 
якості продукту. Загалом, при подальшому вивітрюванні такі 
ефекти самі по собі зникають.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС): 
SÜDWEST SolSilikat Fassadenfarbe не перевищує максималь-
ного значення ЛОС продукції категорії С (40 г/л), а тому вва-
жається сумісним згідно ЛОС.

Склад: 
Неорганічне в’яжуче, дисперсія полімеру 50%, діоксид тита-
ну, силікатні наповнювачі, вода, гідрофобізатори, згущувач, 
диспергатор, піногасники.

Код продукту:  BSW40

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
Під час процесу нанесення та висихання фарби слід подба-
ти про належну вентиляцію. Тримати осторонь від продуктів 
харчування, напоїв та кормів для тварин. Уникати контакту з 
очима та шкірою. При шліфуванні не вдихати пил. Берегти від 
дітей. Уникати потрапляння концентрованого чи розведеного 
продукту у великій кількості у ґрунтові води, водойми чи ка-
налізаційні системи. Додаткова інформація з техніки безпеки 
на www.suedwest.de.

Зберігання: 
У сухому, прохолодному місці (не нижче +5°С). Не допускати 
промерзання тари. Відкриті упаковки герметично закрити. 

Технічна консультація:
Додаткову інформацію та відповіді щодо даного продукту, 
або продукції компанії, що не вказана в даній технічній ін-
струкції радо нададуть наші працівники. Через різноманіття 
основ і конкретних технічних умов фарбування на об’єкті в 
даній технічній інструкції всі вони не можуть бути розглянуті. 
За детальнішою інформацією просимо звертатися до нашої 
технічної служби підтримки.

Станом на: листопад 2018 року


