
Schimmelstop 

Технічна інформація 

 

Schimmelstopp 

 

Шиммельстоп 
Антипліснява (домішка до фарб) 

 

 

 

Опис продукту  

Застосування  Добавка для надання фунгіцидних властивостей водо-дисперсійним 

фарбам та штукатуркам. Призначена для додавання до клейових, 

латексних, акрилових, вінілових, силоксанових та силіконових фарб, 

акрилових, силоксанових та силіконових штукатурок. Використовується 

для зовнішніх та внутрішніх робіт. 

Властивості Висококонцентрована добавка для фарб та штукатурок з фунгіцидною 

дією. 

Колір Безбарвний 

Щільність 1,01 кг/л 

Склад Розчин фунгіцидних речовин. 

Розчинник Не розводити 

Нанесення 

Основа Ретельно видалити пил, залишки вапна, висоли, старі не міцні покриття. 

Очистити поверхню від утворень мікроорганізмів. Заражені поверхні 

попередньо обробити засобом для видалення плісняви düfa 

Schimmelentferner, промити чистою водою і висушити. Для надійного 

довготривалого захисту поверхню додатково обробити антисептичним 

грунтом düfa Grund Antiseptik D613. Спрощена схема підготовки містить 

тільки механічну очистку поверхні. 

Нанесення Концентрат додати до фарби або до штукатурки, ретельно перемішати. 

Наносити відразу після приготування. 

Витрата 250 мл на 10 л фарби або 25 кг штукатурки. 

Особливості Не додавати у фарбу düfa Harmonieweiss, інші силікатні фарби та силікатні 

штукатурки. 

Чистка інструментів Робочі інструменти очистити за допомогою миючих засобів. 

Час висихання Відповідно часу висихання основного матеріалу. Домішка не впливає на 

час висихання. 

Температура нанесення Роботи рекомендується проводити при температурі вище +5°С. Дивись тех. 

лист до основного матеріалу. 

https://www.docufreezer.com


Schimmelstop 

 

Колерування Може додаватись у колеровану фарбу чи штукатурку. 

Доповнення  

Фасовка 250 мл 

Зберігання 

 

В щільно закритій тарі при температурі від +5°С до +35°С. Гарантійний 

термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 12 місяців. 

Дату виготовлення та номер партії дивись на упаковці. 

Заходи безпеки Зберігати в недоступному для дітей місці. При роботі використовувати 

окуляри і рукавички. Не допускати потрапляння в очі чи на шкіру, а також 

уникати контакту з харчовими продуктами. При потраплянні на шкіру 

відразу промити чистою проточною водою. Не виливати на ґрунт, у 

водоймища чи каналізацію. 

Утилізація Не виливати в каналізацію, водойми або на грунт. Не утилізувати разом з 

побутовими відходами і сміттям. Утилізація згідно вимог ДСанПіН 

2.2.7.029. 
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Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина 

 

 СП з ІІ ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”   

Україна, м. Дніпро 

вул. Курсантська, 7Б  

тел. (056) 377-95-05 

 

www.dufa.com.ua  

postMGF@ganza.com.ua 

 

  

  

 

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність 

матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для 
передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної 

інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05. 
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