Фарби для зовнішніх та внутрішніх робіт /
Краски для наружных и внутренних работ / Exterior & interior paints
UA Фарба фасадна

RU Краска фасадная

зовні приміщень

снаружи помещений

exterior

Призначена для фарбування
мінеральних (штукатурка,
шпаклівка, цегла, бетон),
гіпсових та дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій
та скловолокнистої основі, а
також фасадів будівель. Рекомендується для фарбування
стін і стель у сухих і вологих
приміщеннях з високим
експлуатаційним навантаженням, а також поверхонь, від
яких потрібна висока стійкість
до зношування і миття (офісні
і житлові приміщення, готелі,
ресторани, магазини, медичні, дошкільні та навчальні
установи, громадські будівлі),
а також фарбування фасадів
житлових, промислових, адміністративних, торговельних,
складських та ін. будівель.

Предназначена для окраски
минеральных (штукатурка,
шпатлевка, кирпич, бетон),
гипсовых и деревянных
поверхностей, обоев на
бумажной и стекловолокнистой основе, а также фасадов
зданий. Рекомендуется для
окраски стен и потолков в
сухих и влажных помещениях
с высокой эксплуатационной
нагрузкой, а также поверхностей, от которых требуется
высокая стойкость к износу
и мытью (офисные и жилые
помещения, гостинницы, рестораны, магазины, медицинские, дошкольные и учебные
учреждения, общественные
здания), а также окраски фасадов жилых, промышленных,
административных, торговых,
складских и др. зданий.

It is intended for application
on mineral surfaces of building
facades (plasters, putties,
bricks, concrete), gypsum and
wooden surfaces, wallpapers
and fiberglass wallpapers. It is
recommended for application on
walls and ceilings in dry and wet
spaces with high exploitation
load and also for surfaces
which require high exploitation
load and washability (offices
and living spaces, hostels,
restaurants, stores, medical,
kindergarden and educational
establishments, public
buildings), and also for coating
on facades of living, industrial,
administrative, commercial,
storing and other buildings.

високоякісна воднодисперсійна акрилова
«Facade»

высококачественная
водно-дисперсионная
акриловая «Facade»

EN High-quality

Faсade Paint
«Facade»

плівкоутворювач /
пленкообразующее / binder
ступінь блиску / степень блеска /
gloss degree

акрилова дисперсія

акриловая дисперсия

acrylic dispersion

матова

матовая

matt

колір / цвет / color

біла (база А – пастельні відтінки,
база С – насичені відтінки)
вода

белая (база А – пастельные оттенки,
база С – насыщенные оттенки)
вода

white (base A – pastel shades,
base С – rich shades)
water

пензель, валик, фарборозпилювач

кисть, валик, краскораспылитель

а brush, a roller, a paint gun

115-140 г/м²

115-140 г/м²

115-140 g/m²

1 година

1 час

1 hour

24 місяці
база А:
1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг
база С:
1,2 кг; 3,6 кг; 6 кг; 12 кг; 18 кг

24 месяца
база А:
1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг
база С:
1,2 кг; 3,6 кг; 6 кг; 12 кг; 18 кг

24 months
base A:
1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg; 20 kg
base С:
1,2 kg; 3,6 kg; 6 kg; 12 kg; 18 kg

розріджувач / разбавитель / thinner
спосіб нанесення / способ нанесения /
application method
норма витрати в 1 шар /
норма расхода в 1 слой /
application rate of 1 layer
час висихання / время высыхания /
drying period
СП / СГ / VP
фасування / фасовка / package
Класифікація/Класификация/
Сlassification ДСТУ EN 1062-1

G3E2S1V1W2A0C0
високая V1
середняя W2

висока V1
середня W2

Паропроницаемость ДСТУ EN 1062-1
Водопроницаемость ДСТУ EN 1062-1

high V1
medium W2

• атмосферостійка / атмосферостойкая / weatherproof
• створює довговічне покриття / создает долговечное покрытие / it creates a durable coating
• колорується у насичені та пастельні відтінки / колеруется в насыщенные и пастельные тона / it can be tinted in rich and pastel colors

Покривна здатність в 1 шар / Укрывающая способность в 1 слой / Сovering ability of 1 layer:

1,4 kg

до 12 м²
up to 12 m²

4,2 kg

до 36 м²
up to 36 m²

7 kg

до 60 м²
up to 60 m²

14 kg

до 120 м²
up to 120 m²
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