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TIMANTTI STOP 
Ізоляційна ґрунтовка 

 
 

 

ТИП ФАРБИ Водорозчинна алкідна ізоляційна ґрунтовка для внутрішніх поверхонь. 
Блиск: глибокоматова. 

 
Продукт віднесено до класу емісії будівельних матеріалів М1. 

 
ЗАСТОСУВАННЯ Використовується для раніше пофарбованих і нефарбованих забруднених 

бетонних і зашпакльованих поверхонь, а також будівельних плит, які не можна 
мити чи чистити іншим чином перед нанесенням фінішного покриття. 
Для стін і стель, а також дверей, вікон та інших стаціонарних меблів у сухих і 
вологих приміщеннях, а також ванних кімнатах. TIMANTTI STOP ефективно 
ізолює та усуває зміни кольору, спричинені сажею, нікотином і, наприклад, 
пошкодження водою. 

 
На поверхні, оброблені ґрунтовкою TIMANTTI STOP, можна наносити всі 
інтер’єрні фарби Teknos, що відповідають об’єкту. 
TIMANTTI STOP — біла глибокоматова фарба, тому її також можна 
використовувати як фінішне покриття, наприклад на стелях. 

 
 
 
 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
Сухий залишок Об’ємна частка — прибл. 40 % 

 

Леткі органічні сполуки 
(VOC) 

Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (сat A/i): 140 г/л. VOC продукту: 
макс. 140 г/л. 

 

Практичні витрати 7–10 м²/л 

 
Щільність прибл. 1,3 г/мл 

 
Час висихання (+23°C/ 50%RH) 
- від пилу 
- нанесення 

наступного 
шару 

через 1 годину 
через 16 годин 
Оптимальний ізоляційний ефект досягається через 48 годин. 
Процес висихання уповільниться за умов низької температури та/або високої вологості. 

 
 

Розчинник, очищувач Вода. Негайно після використання вимийте інструменти відповідним мийним засобом 
і теплою водою. 

 
 

Блиск Глибокоматова 
 

Кольори Білий 
 

Паковання 0,9 Л, 2,7 Л, 9 Л, 18 Л 

(наявність залежить від країни) 
 

 

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ Див. «Паспорт безпеки». 
УВАГА! Через небезпеку самозаймання відходи від фарби, 
розпилювачі, забруднене ганчір’я тощо слід зберігати у 
безпечному місці в герметичних контейнерах. Також 
рекомендується занурення у воду. 
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ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ 
Підготовка поверхні Якомога ретельніше очистьте поверхню від бруду та пилу. 

Вимийте водостійкі забруднені поверхні засобом для чищення фарбованих 
поверхонь RENSA SUPER. Видаліть шари старої фарби, що лущиться та 
погано тримається. 
Відшліфуйте тверді чи глянцеві поверхні до матовості та після цього видаліть пил. 
Вирівняйте поверхні відповідними шпаклівками із серії SILORA. Відшліфуйте висохлу 
шпаклівку та видаліть пил. 
Сталеві поверхні потрібно заґрунтувати антикорозійною фарбою FERREX AQUA. 
TIMANTTI STOP — водорозчинна фарба. Невологостійкі покриття, як-от стару 
нефарбовану шпаклівку для стель чи клейову фарбу, слід повністю видалити перед 
нанесенням ґрунтовки TIMANTTI STOP. Як альтернативний варіант, у якості ізоляційної 
ґрунтовки можна використовувати адгезійну ґрунтувальну фарбу FUTURA 3. 

 
Застосування Перед застосуванням ретельно перемішайте фарбу. 

Фарбу можна за потреби розбавити водою, але після розведення може погіршитися 
ізоляційна та покривна здатність фарби. 
Наносьте в один або два шари пензлем, валиком або розпилювачем. 
Рекомендоване сопло для безповітряного розпилювача — 0,013–0,017". 

 
Нанесення фінішного покриття На поверхні, оброблені ґрунтовкою TIMANTTI STOP, можна наносити всі 

інтер’єрні фарби Teknos, що відповідають об’єкту. 
TIMANTTI STOP — біла глибокоматова фарба, тому її також можна використовувати як 
фінішне покриття, наприклад на стелях. 

 
Умови застосування Поверхня, що фарбується, має бути сухою. Під час нанесення та висихання 

температура навколишнього повітря, поверхні та фарби має бути вище +5 °С, а 
відносна вологість повітря нижче 80 %. Процес висихання прискорюється за низької 
вологості повітря та/або температури понад + 21 °C. Нанесення проходитиме легше 
за високої вологості та/або в разі зниження температури в місці проведення робіт. 
Провітрювання після фарбування прискорить процес висихання. 

 
 
 

Зберігання Не допускайте замерзання. 
 
 

Відомості, наведені в даній технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою 
ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо 
відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або 
збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії 

наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com. 
 


