
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

ІНТЕР’ЄРНА ФАРБА

SÜDWEST Isolierfarbe L 30685

Застосування: 
Зносостійка, матова фарба для ізоляції плям та забруднень на 
основі розчинника. Для швидкої та безпечної реконструкції про-
блемних ділянок поверхні, наприклад інтенсивного бруду, слідів 
нікотину, сажі, іржі, плям води після затоплення, лігніну, жиру. 
Як підкладкова основа для покриттів, чутливих до води. За-
стосовується як відновлювальне покриття, для швидкого 
ремонту на вже пофарбовані поверхні та їх реставрації. Має 
чудові експлуатаційні властивості (покриття добре миється).

Основи для нанесення: 
Штукатурки розчинових груп РІ, РІІ, РІІІ, вапняні, цементно-вапняні 
та цементні штукатурки, штукатурки розчинових груп PIV та PV, 
гіпсова, вапняно-гіпсова, ангідридний розчин, гіпсокартон, бе-
тон, газобетон, цегла та вапняна цегла, паперові шпалери, старі 
дисперсійні покриття та штукатурки із синтетичної смоли, старі 
мінеральні основи.

Властивості:
—  має чудові ізоляційні властивості;
—  не жовтіє;
—  не містить ароматичних розчинників (Vdl-RL-01);
—  добре перекриває контрастні забруднення та плями на по-
верхні;
—  швидко сохне;
—  підходить для полістиролу.

Колір:  9110 білий 

All-Color-Тонування:  в пастельні відтінки

Ємність/розмір тари: 5 л, 12.5 л.

Розхід:  140—170 мл/м2 в один шар
  Залежно від вбираючої здатності та рівності  
  основи витрати можуть відрізнятися.

Технічні дані відповідно до DIN EN 13300:
1. Стійкість до вологого стирання: клас 2;

2. Ступінь блиску: матова; 

3. Укривистість: клас 2 на 7м2/л;

4. Максимальна величина зерна:  дрібне (< 100 мкм);

5. Густина: приблизно 1,4 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.

Підготовка поверхні: 
Поверхні із сильним ступенем забруднення, наприклад з ша-
рами жиру або після пожежі необхідно ретельно очистити, 
щоб забезпечити добре зчеплення фарби із основною. На всі 
типи поверхонь необхідно безпосередньо наносити SÜDWEST 
Isolierfarbe L (без попереднього ґрунтування).

Штукатурки розчиннових груп PI, PII, PIII, PIV та PV:
Пошкоджені шари необхідно видалити методом шліфування. 
Після цього нанести SÜDWEST Isolierfarbe L (без попереднього 
ґрунтування). 

Бетон:
Видалити нестійкі шари, наприклад пароочисником. 

Старі покриття на основі синтетичних смол або покриті 
дисперсійними фарбами:
Змийте старі нестійкі покриття. 
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Нестійкі покриття:
Обов’язково повністю видалити старе покриття дисперсійни-
ми фарбами.

Залізо, сталь, цинк, алюміній, твердий ПВХ:
Після очищення нанести SÜDWEST All-Grund (дотримуючись 
вимог відповідної технічної інструкції).

Сильні забруднення, жир та інші розділяючі речовини:
Очистити розчином аміаку або будь-яким іншим відповідним 
побутовим очищувальним засобом.

Поверхні уражені пліснявою:
Поверхню очистити, використовуючи SÜDWEST Schimmel-
Fresser, після чого нанести два шари SÜDWEST Isolierfarbe L. 
Щоб уникнути повторного ураження поверхні, необхідно через 
36 годин додатково покрити її SÜDWEST FungiStop (дотримую-
чись вимог відповідної технічної інструкції).

Нанесення: 
Наносити пензлем, валиком або розпилювачем.
Залежно від потреби наносити в один або два шари. При на-
несенні методом розпилення слід підібрати діаметр отвору і 
тиск відповідно до вказівок виробника обладнання.  

Температура при нанесенні: 
При нанесенні та висиханні температура повітря та об’єкта 
повинна бути не нижчою +1°C.  

Висихання: 
При температурі +20°C та відносній вологості 60% поверхня 
готова до подальшої обробки через 30 хвилин (для поверхонь 
із нормальним рівнем поглинання) та 2-3 години (для повер-
хонь із низьким рівнем поглинання).
Повне висихання продукту становить 2-3 дні.
Наступне покриття дисперсійними фарбами виконувати че-
рез 36 годин після нанесення продукту.

Особливі вказівки щодо використання:
У випадку подальшого покриття основи дисперсійними фар-
бами або штукатуркою, необхідно нанести не менше двох 
шарів нерозбавленого фінішного покриття. Час висихання 
першого шару становить близько 16 годин. Час висихання 
другого шару становить 24 години для тонкошарових покрит-
тів (наприклад, емульсійна фарба) та 48 годин для товстоша-
рових покриттів (наприклад шпаклівка чи штукатурка). Час 
висихання вказаний при температурі +20°C та відносній во-
логості 60%.
У випадку сильних забрудень необхідно провести тестове на-
несення продукту для перевірки його ізоляційних властиво-
стей. При покритті та обробці ущільнювачів, таких як акрилатні 
герметики, що мають більш високу еластичність, на пофар-
бованій поверхні можуть утворюватись тріщини. Крім цього, 
ступінь блиску при нанесенні на поверхні з герметик-ущільню-
вачами, через складові цих герметиків, може суттєво відріз-
нятись.

Увага: 
Для нанесення використовуйте лише стійкі до дії розчинників 
інструменти. Використовуйте засоби захисту органів дихання 
(респіратори). Для очищення інструментів можна використову-
вати розчинник або інші відповідні спеціальні засоби. Можливе 
тонування продукту максимум на 3% відповідними пігментами. 
Більша кількість пігментів може призвести до нерівномірного 
кольору нанесеного покриття.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG  VOC ЄС): 
SÜDWEST Isolierfarbe L не перевищує максимального зна-
чення ЛОС продукції категорії g (350 г/л), а тому вважається 
сумісним згідно ЛОС.

Склад: 
Акрилатна смола, алкідна смола, діоксид титану, мінеральні на-
повнювачі, силікатні наповнювачі, органічні наповнювачі, аліфа-
тичні сполуки, етери гліколя, реологічні добавки, диспергатори.

Код продукту: BSL20           

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 
вдихати пил.  Використовуйте лише в добре провітрюваних 
приміщеннях. Не вживайте іжу та напої, а також не паліть під 
час нанесення.
Берегти від дітей. Уникати потрапляння нерозведеного засо-
бу, 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 (мінімальна температура повинна 
бути не нижчою -15°C).

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.

Станом на: лютий 2020 року


