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Фарби та ґрунтовки для зовнішніх та внутрішніх робіт / Краски и грунтовки
для наружных и внутренних работ / Еxterior & Interior paints and primers

• утворює міцне, довговічне, стійке до агресивних дій навколишнього середовища покриття / образует прочное, долговечное, устойчивое
   к агрессивным воздействиям окружающей среды покрытие / it creates hard, durable coat, which is resistant to aggressive weather effects
• паропроникна / паропроницаемая / vapor permeable
• колoрується у пастельні відтінки / колеруется в пастельные тона / tinted in pastel shades

RU Краска латексная
акриловая фасадная
«Profi Facade»
снаружи / внутри помещений

Предназначена для для окрас-
ки фасадов зданий из любых 
минеральных оснований (шту-
катурка, шпаклевка, кирпич, 
бетон, шлакоблок), а также 
гипсовых и деревянных основ.  
Рекомендуется для окраски 
фасадов жилых, обществен-
ных,  административных, 
торговых, складских зданий, 
промышленных предприятий.

EN Acrylic latex
façade paint
«Profi Facade»
exterior / interior

It is intended for coating of 
facades of the buildings made of 
mineral bases (plasters, stuccos, 
brick, concrete, slag block), 
and also gypsum and wooden 
surfaces. It is recommended 
for coatin of facades of 
living, public, administrative, 
commercial, storing buildings 
and industial companies.

UA Фарба латексна
акрилова фасадна
«Profi Facade»
зовні / всередині приміщень

Призначена для фарбування 
фасадів будівель із будь-яких 
мінеральних основ (штукатур-
ка, шпаклівка, цегла, бетон, 
шлакоблок, гіпс), а також 
дерев'яних основ. Рекомен-
дується для фарбування фа-
садів житлових, громадських, 
адміністративних, торгівель-
них, складських будівель, 
промислових підприємств.

плівкоутворювач / 
пленкообразующее / binder акриловий латекс акриловый латекс acrylic latex

ступінь блиску / степень блеска /
gloss degree матова матовая matt

колір / цвет / color біла (база А – пастельні відтінки) белая (база А – пастельные оттенки) white (base A – pastel shades)

розріджувач / разбавитель / thinner вода вода water

спосіб нанесення / способ нанесения /
application method пензель, валик, фарборозпилювач кисть, валик, краскораспылитель а brush, a roller, a paint gun

норма витрати в 1 шар /
норма расхода в 1 слой /
application rate of 1 layer

125-150 г/м² 125-150 г/м² 125-150 g/m²

час висихання / время высыхания /
drying period 1 година 1 час 1 hour

СП / СГ / VP 24 місяці 24  месяца 24 months

фасування / фасовка / package 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг 1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg

класифікація / класификация / 
сlassification ДСТУ EN 1062-1 G3E2S1V1W1A0C0

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

до 11 м²
up to 11 m²1,4 kg до 33 м²

up to 33 m²4,2 kg до 56 м²
up to 56 m²7 kg до 112 м²

up to 112 m²14 kg


