Технічні інструкції

ІНТЕР’ЄРНА ФАРБА
SÜDWEST GrundierFarbe

30755
Підготовка поверхні:
Основа повинна бути чистою, сухою, стабільною та не містити розділяючих речовин. Під час нанесення ґрунтовки важливо дотримуватися вимог даної технічної інструкції та не переґрунтовувати поверхню (при цьому утворюється глянцевий
шар).

Нанесення:

Застосування:
Контактна ґрунтувальна фарба без вмісту розчинників та
пластифікаторів, призначена для нанесення на тверді, гладкі, слабо абсорбуючі чи неабсорбуючі поверхні, наприклад,
на старі пофарбовані поверхні, гіпсокартонні плити, гладкий
бетон (лише всередині приміщень), застосовується для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Колір:

9110 білий

All-Color-Тонування: в пастельні відтінки

Ємність/розмір тари: 5 л, 12.5 л.
Розхід:

150—200 мл/м2 в один шар

		
		

Залежно від вбираючої здатності та рівності
основи витрати можуть відрізнятися.

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 відповідного об’єкту. Просимо звернути увагу на актуальні інструкції
Федеральної асоціації захисту кольору та матеріальних цінностей, 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 шкідливих випарів. Роботи слід проводити лише в добре провітрюваних 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 перевірятися на їх несучу здатність та придатність до подальших покриттів. При необхідності зробіть пробне нанесення продукту
та протестуйте поверхню на сумісність.

Наносити пензлем, валиком або методом безповітряного
розпилення.
Залежно від вбираючої здатності основи ґрунтовку можна
розбавити водою максимум на 10%. При нанесенні методом
розпилення слід підібрати діаметр отвору і тиск відповідно до
вказівок виробника обладнання.
Безповітряне розпилення:
Діаметр отвору сопла: 0,019“ – 0,021“
Тиск всередині розпилювача: 150 – 180 бар
Кут розпилу: 50°
Розведення водою: максимум 3%
Під час нанесення методом безповітряного розпилення продукт необхідно ретельно перемішати та пропустити через сито.
При використанні методу розпилення також дотримуйтесь рекомендацій виробника пристрою.

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

Висихання:
При температурі повітря, температурі поверхні +20°C та відносній вологості повітря 65% поверхня буде готова до подальшої обробки приблизно через 8 годин.

Особливі вказівки щодо використання:
Можливе нанесення фарби з іншими кольорами-концентратами та тонувальними барвниками. Кількість тонувальних
концентратів не повинна перевищувати 1%. При додаванні
пігмент-концентратів слід додавати меншу кількість розчинників та пластифікаторів.
SÜDWEST GrundierFarbe підходить для нанесення на лужні
основи як ізолюючий шар. В такому випадку ґрунтувальну
фарбу слід наносити нерозбавленою.

Дія ізолюючого шару послаблюється при високій вологості
повітря.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС):
SÜDWEST GrundierFarbe не перевищує максимального значення ЛОС продукції категорії a (30 г/л), а тому вважається
сумісним згідно ЛОС.

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.
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SÜDWEST GrundierFarbe
Склад:

Зберігання:

Полімерна дисперсія, діоксид титану, мінеральні наповнювачі,
силікатні наповнювачі, вода, згущувачі, гідрофобізатори, диспергуючі агенти, піногасники, зволожувачі, консервант на основі BIT (7,5%)/ZPT(2,5%).

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

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 продуктів харчування, напоїв та кормів для тварин.
Уникати контакту з очима та шкірою. При шліфуванні не вдихати пил. Берегти від дітей. Уникати потрапляння нерозведеного засобу, а особливо у великій кількості у ґрунтові води,
водойми чи каналізаційні системи.

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.

Додаткова інформація з техніки безпеки на www.sudwest.de

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
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