Технічні інструкції

ФАСАДНІ ПРОДУКТИ
SÜDWEST TiefenGrund LH

30230
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».

Сфера застосування:
Ґрунтовка глибокого проникнення на основі розчинника для
зміцнення проблемних поверхонь (основ що осипаються, високопористих, старих основ і т.п.) та вирівнювання поглинаючої здатності майже усіх видів будівельних матеріалів. Призначена для використання всередині та зовні приміщень.

Основи для нанесення:
— штукатурки груп PI, PII, PIII, PIV і PV (вапно, вапняно-цементний розчин, гіпс, гіпсова штукатурка, вапняний розчин,
ангідридний розчин, ангідридний вапняний розчин);
— цементні стяжки;
— ангідридні стяжки;
— гіпсова штукатурка та гіпсокартон;
— цементні волокнисті плити;
— бетон;
— газобетон;
— піщано-вапняна цегла;
— цегла;
— пемзовий камінь;
— дерево;
— старі лакофарбові покриття та тонкі пористі штукатурки.

Властивості:
— без ароматичних вуглеводнів (VDL-RL-01);
— майже без запаху;
— містить розчинник;
— висока проникаюча здатність;
— глибоке та поверхневе зміцнення основи;
— стійка до омилення;
— зв’язує водорозчинні компоненти;
— не набухає та не розтікається;
— може покриватися матеріалами що містять розчинник.

Колір:

0901 прозорий

Фасування/розмір тари: 12 л.
Розхід:
		

0,2—0,6 л/м2 розведеного продукту
залежно від поглинаючої здатності

Густина:

приблизно 0,8 г/см3

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 основи:
Зовнішні поверхні
Штукатурки груп PII і PIII:
Свіжа штукатурка повинна бути вистояна протягом 2–4 тижнів з хорошою вентиляцією. Видалити нестійкі елементи,
бруд, очистити поверхню, за необхідності промити. Очистити
водорості за допомогою SÜDWEST Fungan®. Розшити тріщини і видалити старі нестійкі елементи фарби та тонкошарових
штукатурок.
Внутрішні поверхні
Штукатурки груп PI, PII та PIII:
Свіжа штукатурка повинна бути вистояна протягом 2–4 тижнів з хорошою вентиляцією. Штукатуркам розчинної групи PI
дайте висохнути протягом не менше 4 тижнів. При необхідності очищайте грубі забруднення струменями води. Очистіть
поверхню внутрішніх стін і стелі з допомогою розчину аміачної води або залежно від ступеня та типу забруднення, промийте інтенсивним побутовим миючим засобом. Старі шари
видаліть за допомогою шліфування.

Нанесення:
На нормальні та проблемні поверхні рекомендуємо наносити
безповітряним розпилювачем нерозбавлений продукт. Робочий
тиск та діаметр сопла відповідний до рекомендацій виробника
пристрою.
На сильнопоглинаючих поверхнях, SÜDWEST TiefenGrund LH
розбавити очищеним уайт-спіритом чи розчинником для синтетичних смол, у співвідношенні 2:1.

Очищення інструменту:
Одразу після використання очистити за допомогою уайт-спіриту або розчинника.

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 TiefenGrund LH
Температура обробки:
Не наносити при температурі нижче +1°С. Не допускайте висихання матеріалу при температурі нижче +5°С.

Висихання:
(при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%)
Нанесення фарби або повторне ґрунтування можна проводити через 6—12 годин.
При більш низькій температурі і високій вологості час висихання відповідно збільшується.

Примітка:

SÜDWEST TiefenGrund LH повинен наноситися таким чином,
щоб максимально наситити поверхню. Для досягнення максимальної ефективності на сильновбираючих поверхнях продукт
слід наносити методом «мокре» по «мокрому».
Не виконуйте робіт на нагрітих поверхнях та під прямими сонячними променями. Ґрунтовка не повинна утворювати блискучу плівку на поверхні.
Щоб уникнути плям під час подальшого нанесення на нефарбованих, вбираючих основах, їх потрібно ретельно та рівномірно обробити ґрунтовкою.
Не наносьте продукт на непоглинаючі чи слабопоглинаючі поверхні (непористі поверхні, скло, метал пластик і т.п.), та немінеральні, непоглинаючі поверхні! При попаданні протріть ганчіркою з розчинником.
Поглинаючу поверхню та ділянки шпаклівки необхідно повторно ґрунтувати. Не додавайте наповнювачі чи допоміжні речовини — це зменшує глибину проникнення продукту та зменшує
міцність.
Під час використання зовні будівель необхідно дотримуватися
відповідних екологічних норм.
При нанесенні на сильнопоглинаючі поверхні після висихання
можливий залишковий запах розчинника, це пов’язане з поганим вивітрюванням під час висихання. Потрібно більше часу
на провітрювання. При нанесенні фінішного покриття, запах
зникає.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС):
SÜDWEST TiefenGrund LH не перевищує максимального значення ЛОС продукції категорії h (750 г/л), а тому вважається
сумісним згідно ЛОС.

Склад:
Акрилати, аліфатичні вуглеводні.

Код продукту: BSL40
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.

Увага:

При використанні всередині приміщень у випадку недостатньої
вентиляції повітря застосовуйте відповідні засоби захисту органів дихання.

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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