Relief
Структурна фарба
-

для зовнішніх та внутрішніх робіт
утворює різноманітні фактури
атмосферостійка
висока адгезія
приховує дефекти поверхні.
тривалий час структурування

Застосування
Структурна фарба підсилена силіконом для зовнішніх та внутрішніх робіт. Призначена для
створення декоративних фактурних покриттів на фасадах та всередині приміщень. Має високу
паропроникність та атмосферостійкість. Може використовуватись в системах теплоізоляції фасадів
на основі мінеральної вати. Наноситься на цементні та цементно-вапняні штукатурки, вапняні
шпаклівки, бетон, газобетон, цеглу, азбестоцементні поверхні, гіпсокартон, ДСП, QSB і OSB,
фарбовані поверхні, фанеру та дерево всередині приміщень.
Склад
Мінеральні наповнювачі, акрилова дисперсія, силіконова добавка, діоксид титану,
функціональні домішки, вода. Гранично допустима концентрація летких органічних сполук (ЛОС)
згідно Технічного регламенту України, щодо обмеження викидів ЛОС для даного продукту
(підкатегорія А/12), 300 g/l (г/л) (з 2021 року) та 200 g/l (г/л) (з 2024 року). Даний продукт містить
<200 g/l (г/л) ЛОС.
Розріджувач
Вода (до 5%)
Основа

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 і ДСТУ-Н Б А.3.123:2013. Поверхня повинна бути чистою, сухою та міцною. Відшарування старих покриттів,
крейдяні та вапняні побілки, висоли та жирові забруднення ретельно видалити. Вражені
грибками місця очистити засобом MGF Saniermittel і обробити антисептичною ґрунтовкою
düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції. Нерівності та дефекти зашпаклювати
шпаклівкою. Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 28 діб, бетон мінімум 3 місяці,
поверхні систем утеплення – 7 діб,. Поверхні з газобетону обробити ґрунтовкою MGF Grund
М11. Нестійкі основи зміцнити додатково ґрунтовкою MGF Grund М14 згідно інструкції.
Потім всі поверхні обробити адгезійною ґрунтовкою MGF Quarzgrund і витримати згідно
інструкції.
Виконання робіт
Перед використанням ретельно перемішати. Наносити шпателем або валиком. Можливе
механічне нанесення за допомогою універсальних штукатурно-шпаклівочних апаратів, пістолетів з
бункером типу Hopper, штукатурних станцій. Регуляція співвідношення тиску і густини матеріалу
здійснюється для кожного апарата індивідуально. Для регуляції густини матеріалу для машинного
нанесення допускається додавання води до 5%.
Після нанесення фарбу структурують, використовуючи фактурні валики, шпателі, щітки,
трафарети. Час до початку структурування можна збільшити, це залежить від характеру малюнку,
але фарба при цьому повинна зберігати пластичність. Для створення імітації дерева нанесену
шпателем фарбу структурують спеціальними гумовими аплікаторами, для таких фактур можливо
наносити 2 шари фарби. Після повного висихання таку поверхню покривають засобом MGF AquaAntiseptik для імітації дерева потрібного кольору.

Для надання фарбі додаткових антигрибкових властивостей рекомендується додати перед
нанесенням антиплісняву домішку düfa Schimmelstop з розрахунку 250 мілілітрів на 25 кілограм
фарби і ретельно перемішати.
Роботи виконувати при температурі основи та повітря від +5°С до +30°С і вологості повітря
менше 80%. Не наносити під дією прямого сонячного проміння, на сильному вітру та під час опадів.
Захищати від опадів і морозу протягом 3 діб. Робочі інструменти промити водою відразу після
закінчення робіт, при необхідності з використанням миючих засобів.
Час висихання
Повне висихання – 3 доби при температурі +20°С і відносній вологості повітря 65%, в інших
умовах час висихання може змінитися, при зменшенні температури та збільшенні вологості час
збільшиться. Нанесення наступного шару MGF Relief та фарбування іншими фарбами можливе
через 24 години.
Витрата
700 - 900 g/m²(г/м²) за один шар. Витрата залежить від глибини малюнка та способу
нанесення. Точна витрата визначається пробним нанесенням на об'єкті.
Колерування

Підлягає машинному колеруванню за системою Color Mix та SELEСT, в окремих
випадках барвником düfa Vollton-und Abtönfarbe D230 (додавати не більше 10%). На одну
площину (стіну) наносити фарбу, що має один номер партії, або ретельно змішати
продукцію з різними номерами партій між собою!
При необхідності отримання дуже яскравих кольорів рекомендується фарбувати біле
покриття MGF Relief колерованою фарбою düfa Silikon Fassaden Mix B3 або düfa Fassaden
Mix B3.
Фасування
25 kg; 15 kg
Заходи безпеки і утилізація
Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння фарби в очі чи на шкіру.
При веденні робіт дотримуватись звичайних правил безпеки, використовувати рукавички, окуляри.
При нанесенні розпиленням не вдихати пари, користуватись респіратором. При попаданні в очі
відразу промити їх чистою водою. Не виливати в каналізацію, у водойми чи на ґрунт. Засохла фарба
утилізується як звичайне будівельне сміття.
Зберігання
У сухому місці від +5°С до +30°С. Гарантійний термін зберігання в герметичній заводській
упаковці – 24 місяці. Дату виготовлення та номер партії дивись на упаковці.
Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина
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СП з ІІ ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”
Україна, м. Дніпро
вул. Курсантська, 7б
тел. (056) 377-95-05
e-mail: postMGF@ganza.com.ua
Наведена вище технічна інформація складена на основі теоретичних даних і практичних результатів, отриманих шляхом випробувань в
лабораторних умовах. Беручи до уваги різноманітність матеріалів основи, типів поверхонь і умов нанесення на об'єкті, рекомендуємо
провести пробне нанесення в реальних умовах для уточнення часу висихання і експлуатаційних параметрів поверхні. З вищезгаданих
відомостей не виходять які-небудь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації справжня втрачає свою
силу. Детальну інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05

