
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

ФАСАДНІ ПРОДУКТИ

SÜDWEST HydroGrund 30010

Сфера застосування: 
Готова до нанесення прозора гідрофобна силіконова ґрунтов-
ка для вирівнювання поглинаючої здатності мінеральних основ. 
Використовується перед подальшим нанесенням силіконових 
фарб. Майже без запаху. Для використання зовні будівель.

Основи для нанесення:
Цементні, цементно-вапняні штукатурки, старі фарби, бетон, 
пінобетон, старі силіконові штукатурки та всі адсорбуючі мі-
неральні поверхні. 

Властивості:
— добре зміцнює основу;
— без розчинників; 
— глибокого проникнення;
— регулює адсорбцію поверхні;
— гідрофобна;
— стійка до омилення.

Колір:  0901 прозорий

Фасування/розмір тари: 5 л, 10 л.

Розхід:  100—400 мл/м2 розведеного продукту, 
  залежно від поглинаючої здатності

Густина:  приблизно 1,0 г/см3

Застосування: 
Загальні правила: 
Підготовка поверхні та виконання малярних робіт повинні 
відповідати сучасним технічним вимогам. Всі покриття та 
підготовчі роботи повинні відповідати вимогам до відповід-
ного об’єкту. Просимо звернути увагу на актуальні інструкції 
Федеральної асоціації захисту кольору та матеріальних цінно-
стей, див. вимоги щодо покриття, пункт C DIN 18363, абзац 3 
«Фарбувальні та лакувальні роботи».

Подальша обробка нанесеного покриття: видалення шарів 
фарби шляхом шліфування, зварювання, випалювання, тощо, 

може спричинити виникнення небезпечного пилу або шкідли-
вих випарів. Роботи слід проводити лише в добре провітрюва-
них місцях. Використовувати за необхідності відповідні  засоби 
для захисту органів дихання (респіратори).

Основа повинна бути чистою, сухою, стабільною та не містити 
розділяючих речовин. Нестабільні поверхні повинні перевіря-
тися на їх несучу здатність та придатність до подальших по-
криттів. При необхідності зробіть пробне нанесення продукту 
та протестуйте поверхню на сумісність.

Нанесення: 
Перед використанням ретельно перемішати. Залежно від пог-
линаючої здатності основи, продукт можна розбавляти водою у 
співвідношенні 1:1.
Ґрунтовка може наноситись валиком, пензлем або безповітря-
ним розпиленням. 

Температура обробки:
При нанесенні та висиханні температура повітря та об’єкта 
повинна бути не нижчою +5°C. 

Висихання: 
При температурі +20°C та відносній вологості 65% поверхня 
готова до подальшої обробки через 12 годин.

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

Примітка: 
На проблемних поверхнях (старих штукатурках, що осипають-
ся та відшаровуються або нових рихлих, нестійких поверхнях) 
використати SÜDWEST TiefenGrund LH, ґрунтовку глибокого 
проникнення на розчиннику.
Уникайте роботи під палючим сонцем, під час сильного вітру 
та дощу. Ґрунтовка не повинна утворювати плівку на поверхні. 
На сильнопоглинаючих поверхнях допускається повторне на-
несення продукту. Для ґрунтування поверхонь не слід змішу-
вати продукт із фарбою, оскільки це значно зменшує глибину 
проникнення. 

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС): 
SÜDWEST HydroGrund  не перевищує максимального значен-
ня ЛОС продукції категорії h (30 г/л), а тому вважається суміс-
ним згідно ЛОС.

Склад: 
Полімерна дисперсія, вода, піногасники, зволожувачі, кон-
серванти, що містять BIT/MIT (1:1), добавки для зберігання на 
базі Bronopol (INN).
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Представник SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Cо.KG в Україні ТОВ «Одат Україна» 
вул. Карла Мікльоша 15/69, 79031 Львів,  
www.sudwest.com.ua,  info@sudwest.com.ua

Код продукту: BSW20

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
Під час процесу нанесення та висихання фарб і лаків слід 
подбати про належну вентиляцію. Тримати осторонь від про-
дуктів харчування, напоїв та кормів для тварин. 
Уникати контакту з очима та шкірою. При шліфуванні не вди-
хати пил. Берегти від дітей. Уникати потрапляння нерозведе-
ного засобу, а особливо у великій кількості у ґрунтові води, 
водойми чи каналізаційні системи.

Додаткова інформація з техніки безпеки на www.sudwest.de

Зберігання: 
Зберігати щільно закриту упаковку у прохолодному місці, не 
допускаючи замерзання.

Утилізація: 
Віддавати на утилізацію лише порожню від залишків засобу 
тару. Утилізацію слід проводити, дотримуючись відповідних 
законодавчих норм.

Технічна консультація:
Додаткову інформацію та відповіді щодо даного продукту, або 
продукції компанії, що не вказана в даній технічній інструкції 
радо нададуть наші працівники. За детальнішою інформацією 
просимо звертатися до нашої технічної служби підтримки за 
тел: +380 (93) 783 93 78.
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