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Fungitex-W
Латексна фарба з шовковисто-матовим блиском, першого
класу вологого витирання, застосовується також в
приміщеннях харчової промисловості, дуже легко піддається
очищенню.

Опис продукту

Fungitex-W являється спеціальною латексною фарбою з фунгіцидним складом покриття,
підходить для застосування в приміщеннях промислових підприємств з високою вологістю,
таких як пивоварні, скотобійні, молочні ферми, приміщення лікарень, санітарно - гігієнічні та
житлові приміщення.
Fungitex-W являється надзвичайно зносостійкою (клас 1, який характеризується витиранням в
умовах вологої обробки) фарбою, і цим самим, підходить для поверхонь, які повинні бути
очищені та оброблені водним розчином дезинфікуючих речовин. При цих характеристиках
фарба Fungitex-W відповідає вимогам гігієни харчових продуктів.
Фарба Fungitex-W провірена на придатність до використання всередині приміщень у
відповідності з Дерективою Комітету по гігієнічній оцінці будівельних матеріалів. Фарба Fungitex-
W не досягає при цьому значень по мінімально допустимій емісії летючих речовин у
відповідності до суворих вимог цієї дерективи. Цим самим підтверджується та не викликає
сумніву придатність фарби для використання всередині приміщень.

Сфера застосування

■ водорозчинна, зі слабким запахом;
■ володіє здатністю до диффузії, паропроникна (sd-значення < 0,3 м);
■ властивості консервуючої плівки;
■ легко наноситься;
■ придатна для очищення, стійка до водних дезинфікуючих засобів;
■ відповідаю гігієні харчових продуктів.

Властивості

Синтетична дисперсія по стандарту DIN 55945.В’яжуче

■ 12,5 л
■ 25 л
■ 120 л
■ 220 л

Упаковка/Розмір тари

Біла

Fungitex-W тонується машинним способом в системі ColorExpress в практично всі колірні тони
відомих на ринку коллекцій відтінків.
Тонується повнотоновими фарбами Histolith, макс. до 5%. При індивідуальному тонуванні
фарби, всю необхідну кількість матеріалу потрібно змішувати між собою, щоб уникнути
розбіжностей колірних відтінків. При покупці фарби одного відтінку від 100 літрів і більше,
можлива поставка матеріалу заводського тонування. Соковитим інтенсивним відтінкам фарби,
за певних обставин, притаманна обмежена покривна здатність. Для запобігання можливих
відхилень у відтінках, рекомендується перед застосуванням перевіряти матеріал на точність
відповідності необхідному тону. На основах, пов'язаних один з одним, слід застосовувати
матеріал тільки однієї виробничої партії (див. номер партії на упаковці). Тому, при таких відтінках
рекомендується заздалегідь наносити криюче покриття на білій основі, затонувати в пастельні
відтінки, найбільш наближені до кольору фінішного покриття. Можливо буде потрібно друге
криюче покриття.

Колірні відтінки
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Шовковисто-матова (матова за стандартом DIN EN 13 300).Ступінь глянцю

В прохолодному місці, але не на морозі.Зберігання

Технічні дані за стандартом DIN EN 13 300: Технічна характеристика

При тонуванні можливі відхилення за технічними даними.

■ Вологе витирання: Клас 1, відповідає класу "стійка до витирання"
згідно стандарту DIN 53778.

■ Коефіцієнт контрастності: 2 клас покривної здатності при 7 м²/л  або
витраті 140 мл/м²

■ Максимальна величина зерна: Мілке (< 100 мкм)
■ Щільність: бл. 1,4 г/см3 

Застосування

Основи повинні бути чистими, сухими та не мати розділяючих речовин.Придатні основи

Штукатурки розчинної групи PII та PIII: Міцні штукатурки та штукатурки з нормальною
здатністю до вбирання покриваються без попередньої обробки. Для грубо пористих штукатурок,
які мають осип піску та вбираючих штукатурок потрібне ґрунтування Caparol OptiGrund ELF або
CapaSol.
Гіпсові штукатурки та готові штукатурки розчинної групи PIV: Ґрунтувальне покриття – за
допомогою ґрунтовки Caparol Haftgrund. Гіпсові штукатурки, які мають поверхні спікання,
попередньо зашліфувати, та, видаливши пил, нанести глибоку Caparol Tiefgrund TB.
Гіпсові будівельні панелі: Панелі, які мають вбираючу властивість, ґрунтуються за OptiGrund
ELF або глибокою грунтівкою Caparol Tiefgrund-ТВ. На сильно ущільнені та гладкі плити
наносять адгезійне грунтувальне покриття Caparol Haftgrund.
Плити з гіпсокартону: Зашліфувати шпаклювальні задирки. М’які прошпакльовані гіпсом місця
укріпити з допомогою продукту Caparol-Tiefgrund TB. Нанести ґрунтувальне покриття продуктом
Caparol Haftgrund або CapaSol. Для плит з залишками водорозчинних субстанцій, що
фарбуються, рекомендується ґрунтувальне покриття з використанням Caparol - Aquasperrgrund.
Дотримуватись розпорядження BFS № 12
Бетон: Попередньо видалити можливі залишки розділяючих речовин, а також крейдисті та
піщані субстанції.
Газобетон: Ґрунтування з допомогою Capaplex, з розбавленням водою в пропорції 1:3.
Стіни з силікатної та облицювальної цегли: Покриття можливе без попередньої обробки.
Покриття, що мають здатність до навантажень: Матові, слабо вбираючі покриття не
потребують попередньої обробки. Блискучі поверхні і лакові покриття загрубляються до появи
шорсткості. Ґрунтування з використанням Caparol Haftgrund.

Підготовка основи

Покриття, що не володіють здатністю до навантажень:
Не володіючі здатністю до навантажень покриття з лакових та дисперсійних фарб, а також
штукатурки на основі штучних смол видалити. На слабо вбираючі, гладкі поверхні наноситься
ґрунтовка Caparol Haftgrund. На грубо пористі поверхні, які мають осипи піску або вбираючі
поверхні наноситься ґрунтовка Caparol OptiGrund ELF або CapaSol. Покриття на основі
мінеральних фарб, що не володіють здатністю до навантажень, видаляються механічним
способом, а очищені поверхні знепилюються. Ґрунтувальне покриття з використанням ґрунтовки
глибокого проникнення Caparol-Tiefgrund ТВ.
Покриття на основі клейових фарб: Необхідно змити до основи. Нанести ґрунтувальне
покриття грунтівкою глибокого проникнення Caparol-Tiefgrund ТВ.
Нефарбовані грубоволокнисті, рельєфні або тиснені шпалери з паперу: Фарбуться без
попередньої підготовки
Шпалери, що не міцно тримаються на стінах: Видалити до основи без залишків. Змити сліди
клею та макулатури. Нанести ґрунтувальне покриття ґрунтовкою глибокого проникнення
Caparol-Tiefgrund ТВ.
Поверхні з нікотиновими, водяними, сажовими, масляними або жировими плямами: 
Нікотинові забруднення, а також плями жиру та сажі видалити водою з додаванням
жиророзчинних побутових миючих засобів та дати добре просохнути. Сухі водяні плями чистити
щіткою в сухому вигляді. Нанести ізолюючий шар ґрунтовкою Caparol-Aquasperrgrund (Технічна
інформація № 845). На сильно забруднені поверхні нанести фінішне покриття продуктом Caparol
IsoDeck (Технічна інформація № 848).
Дерево та дерев’яні матеріали: Наносити покриття водорозчинними, екологічними
акриловими лаками Capacryl або Capadur Color
Ділянки, з невеликими дефектами: Після відповідної попередньої підготовки виправити якість
поверхні за допомогою шпаклівки Caparol-Akkordspachtel або Caparol Glaettspachtel у
відповідності з рекомендаціями по її нанесенню та, при необхідності, додатково заґрунтувати.

Призначена для нанесення щіткою, валиком або обладнанням для безповітряного розпилення.
Робочі інструменти промити водою після використання.

Метод нанесення
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Попередня підготовка: Можливі плісняві відкладення змити водою. Поверхню промити з
допомогою Capatox або FungiGrund та дати добре просохнути. При цьому дотримуватись
законодавчих та відомчих приписів (наприклад, порядок застосування біологічно активних та
небезпечних речовин).
Ґрунтувальне або проміжне покриття:
Продукт Fungitex-W, розбавлений макс. 10% води
Фінішне покриття:
Продукт Fungitex-W, розбавлений макс. 5% води

Структура покриття

прибл. 140 мл/кв.м за один роб. прохід на гладкій поверхні. На шорсткій поверхні витрати
відповідно більші. Точні втрати визначаються на пробному покритті. Товщина покриття значно
впливає на довгочасну бактерицидну та фунгіцидну дію фарби. Тому завжди наносити Fungitex-
W насиченим та рівномірним шаром. Не можна наносити фарбу менше, ніж вказано вище.

Витрата

Нижня температурна межа при обробці і висиханні:
температура повітря і основи повинна бути вище +5 ° C.

Умови застосування

При + 20 ° C і відносній вологості повітря 65% через 4 - 6 годин висихає на поверхні і готова до
подальшої обробки, після 24 годин стійка до дощу. Висихає і здатна нести навантаження
приблизно через 3 дні. При більш низькій температурі і високій вологості час висихання
відповідно збільшується.

Період висихання

В приміщеннях, в яких виготовляються або зберігаються продукти харчування, забороняється
застосовувати ґрунтовки, які містять розчинники. Тому в цих приміщеннях дозволяється
застосовувати тільки водорозчинні ґрунтувальні засоби, такі як, наприклад, OptiGrund E.L.F. або
Caparol-Haftgrund. Ці приміщення після покриття засобом Fungitex-W, повинні провітрюватись
мінімум 3 дні перед їх подальшим використанням. При застосування Caparol-Tiefgrund TB
всередині приміщень від покриття може виходити сидбний запах розчинника. В звязку з цим
слід забезпечити провітрювання. В чутливих сферах застосовувати AmphiSilan-Putzfestiger, що
не містить ароматичних сполук та слабо пахне. Малюнок фактури на поверхні залежить від
багатьох факторів і в звязку з цим не регламентований.

Вказівки

Примітки

Біоциди слід застосовувати з обережністю. Перед застосуванням завжди читайте позначки та
інформацію про продукт.
Не допускати попадання на руки дітей засобів Fungitex-W та Capatox.
При попаданні в очі та на шкіру одразу ж промити водою. При проковтуванні негайно
звернутись за медичною допомогою, показавши при цьому етикетку або упаковку лікареві, так
як кишечна мікрофлора може бути порушена. Не допускати попадання залишків на ґрунт, в
каналізацію або водоймище. Проводити обробку тільки щіткою або валиком. Подробиці див.
паспорт безпеки речовин.

Зверніть увагу (Станом на момент
друку)

Віддавати в утилізацію тільки порожню упаковку. Рідкі залишки матеріалу можуть бути
утилізовані як відходи фарб на водній основі, засохлі залишки матеріалу - як засохлі фарби або
побутове сміття

Утилізація

Для продуктів (кат. А/а): 30 г/л (2010). Цей продукт містить макс. < 1 г/л ЛОСГраничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

M-DF01FКод продукту

Полівінілацетатна дисперсія, діоксид титану, оксид цинку, карбонат кальцію, вода, добавки,
консервант, плівковий консервант

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів

 

Технічна інформація F803R NOE · Видання: July 2017
Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не
звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов’язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації .  ДП "Капарол Україна" вул.

Алма-Атинська, 35-а · м. Київ · 02092 · Тел. +380 44 379 06 91 · E-Mail: info@caparol.ua · Інтернет-сторінка www.caparol.ua


