Технічні інструкції

ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГ
SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe
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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.

Підготовка поверхні:

Застосування:
Шовковисто-матова, однокомпонентна, стійка до стирання фарба для підлоги з низьким рівнем шкідливих речовин.
Призначена для використання зовні та всередині приміщень
із нормальним рівнем навантаження (наприклад, підвали,
складські приміщення, виставкові зали, балкони, тощо).

Властивості:
— низький вміст шкідливих речовин;
— клас стійкості до ковзання R11;
— довговічна;
— висока стійкість до стирання;
— атмосферостійка;
— на водній основі;
— стійка до розбавлених кислот та лугів;
— стійка до солей та мастил;
— утворює плівку (не пропускаючи речовини всередину).

Колір:
		
		

9110 білий
RAL 7032 kieselgrau
RAL 7023 betongrau

All-Color-Тонування: майже у всі відтніки

Ємність/розмір тари: 1 л, 2.5 л, 10 л
Розхід:

150—160 мл/м2 в один шар

Ступінь блиску:
Густина:

шовковисто-глянцева

1.3 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».

Сильно забруднені поверхні:
Ретельно очистіть струменем пари під високим тиском (парогенератором).
Старе покриття:
Видаліть зайві покриття (нестабільні елементи та частини, що
перешкоджатимуть адгезії продукту до основи). Після цього
очистіть поверхню.
Запечені старі покриття:
Очистіть за допомогою шліфувальної машинки.
Тріщини і отвори:
Розріжте або вийміть і заповніть відповідним ремонтним розчином. Після цього ретельно очистіть поверхню.

Інструменти для нанесення:
Наносити пензлем, валиком або розпилювачем.
При нанесенні методом розпилення слід підібрати діаметр
отвору і тиск відповідно до вказівок виробника обладнання.

Нанесення:
Всередині приміщень:
1 шар – використовуйте Methacryl-Fußbodenfarbe (розбавлену максимум на 10% чистою водою);
2 шар – Methacryl-Fußbodenfarbe (без додавання води).
Зовні приміщень:
Для регулювання поглинальної здатності поверхні, обробіть її
ґрунтовкою SÜDWEST Wikulac FH 20. Основи, з яких проступає волога або які піддаються впливу вологи необхідно обробити засобом для захисту від вологи та висолів SÜDWEST
wikulac FH20 методом «мокре по мокрому» (дотримуйтеся вимог відповідної технічної інструкції).
Після цього нанесіть 2 шари Methacryl-Fußbodenfarbe за допомогою пензлика, валика або методом розпилення.

Температура при нанесенні:
При нанесенні та висиханні температура повітря та об’єкта
повинна бути не нижчою +8°C.

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 Methacryl-Fußbodenfarbe
Розведення водою/очистка інструментів:
Продукт можна розбавляти водою (максимум до 10%). Після
завершення робіт з нанесення ретельно очистіть інструменти
водою.

Висихання:
(при температурі +20°С, 60% відносній вологості повітря):
навантаження, ходьба, тощо
– наступне покриття 		
приблизно 8 годин
– механічне навантаження
приблизно 3 дні
– повне висихання 		
приблизно 7 днів

Стійкість кольору відповідно до BFS-Merkblatt № 26:
Клас А, група 1-3, залежно від кольору. Кольори з органічними пігментами (групи 2 і 3) можна використовувати тільки
в приміщенні.

Особливі вказівки щодо використання:
Для приміщень із сильним рівнем навантаження (наприклад,
гаражі чи промислові підлоги) рекомендовано використовувати SÜDWEST 2K-EpoxiSiegel.
У випадку, якщо поверхня спочатку ґрунтується за допомогою SÜDWEST Wikulac FH 20, рекомедовано наносити перший шар фарби через добу. Другий шар при цьому обов’язково повинен бути нерозбавленим. Для швидшого процесу
висихання та кращої міцності рекомендовано наносити кожен
шар через добу після попереднього. Для кращого процесу нанесення допускається розведення продукту на 2-3% чистою
водою. Якщо відбувається додаткове зміцнення поверхні за
допомогою використання армувальної сітки, рекомендовано
наносити не менше 3 шарів Methacryl-Fußbodenfarbe.
SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe не підходить для поверхонь, що мають постійний контакт з водою. А отже, такі поверхні, що знаходяться зовні будівель, повинні мати достатній
нахил для відведення зайвої вологи.

Граничне значення вмісту ЛОС для країн ЄС
(директива 2004/42/EG VOC ЄС):

SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe не перевищує максимального значення ЛОС продукції категорії і (140 г/л), а тому
вважається сумісним згідно ЛОС.

Склад:
Полімерна дисперсія, оксид титану, силікатні наповнювачі,
вода, ефіри гліколю, поверхневі добавки, згущувачі, зволожуючі речовини, диспергуючі агенти, піногасники, консерванти
на основі BIT/ZPT.

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.
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.
Станом на: березень 2020 року
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