Фарби для внутрішніх робіт / Краски для внутренних работ / Interior paints
UA Латексна фарба

«Silk Touch»
всередині приміщень
Призначена для фарбування
поверхонь всередині
приміщень, виконаних з
мінеральних (цементна
і цементно-вапняна
штукатурка, шпаклівка,
цегла, гіпс, бетон), дерев’яних
основ, шпалер на паперовій
і скловолокнистій основі.
Застосовується для фарбування стін і стель у приміщеннях
з нормальною і підвищеною
вологістю: житлові та офісні
приміщення, спальні, коридори, сходові клітки, салони,
клуби, виробничі приміщення
і т.д. Не підходить для фарбування підлог, дверей та
меблів.

матова
матовая / matt
плівкоутворювач /
пленкообразующее / binder
колір / цвет / color
стійкість до мокрого стирання /
стойкость к влажному истиранию /
scrub resistance
(ДСТУ EN 13300)
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

RU Латексная краска

«Silk Touch»

внутри помещений

Предназначена для окраски поверхностей внутри
помещений, выполненных из
минеральных (цементная и
цементно-известковая штукатурка, шпаклевка, кирпич,
бетон), деревянных оснований, обоев на бумажной и
стекловолокнистой основе.
Применяется для окраски стен
и потолков в помещениях с
нормальной и повышенной
влажностью: жилые и офисные помещения, спальни,
коридоры, лестничные клетки, салоны, клубы, производственные помещения и т.д. Не
подходит для окраски полов,
дверей и мебели.

шовковисто-матова
шелковисто-матовая / silky matt

напівматова
полуматовая /semi-matt

EN Interior Latex Paint

«Silk Touch»
interior

It is intended for coating of
mineral surfaces (mortar and
lime-mortar plasters, fillers,
gypsum, brick, concrete) and
wooden surfaces, paper and
fiberglass. It is used for coating
of walls and ceilings in rooms
with normal and high humidity:
living spaces and offices,
corridors, landings, showrooms,
clubs, workshops etc. It is not
intended for floor coating, doors
and furniture.

напівглянсова
полуглянцевая / semi-gloss

акриловий латекс

акриловый латекс

acrylic latex

біла (база А – пастельні відтінки)

белая (база А – пастельные оттенки)

white (base A – pastel shades)

1 клас

1 класс

1 class

вода

вода

water

пензель, валик, фарборозпилювач

кисть, валик, краскораспылитель

a abrush, a roller, a paint gun

Silk Touch 3, 7, 20 – 110-150 г/м²
Silk Touch 40 – 110-140 г/м²

Silk Touch 3, 7, 20 – 110-150 г/м²
Silk Touch 40 – 110-140 г/м²

Silk Touch 3, 7, 20 – 110-150 g/m²
Silk Touch 40 – 110-140 g/m²

1 година

1 час

1 hour

36 місяців
1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг

36 месяцев
1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг

36 months
1,2 kg; 3,5 kg; 6 kg; 12 kg

• до складу фарби входить високоякісний латекс, який забезпечує утворення міцного покриття, стійкого до багаторазового інтенсивного
миття / в состав краски входит высококачественный латекс, который обеспечивает создание крепкого покрытия, стойкого к интенсивному
многократному мытью / the paint contains high-quality latex, which provides hard coat, resistant to repeated intensive washing
• дозволяє сформувати ідеально рівну поверхню з високими декоративними характеристиками / позволяет сформировать идеально
ровную поверхность с высокими декоративными характеристиками / it allows to structure perfectly smooth surface with high decorative
features
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