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RU Краска для цоколей
и фасадов
снаружи помещений

Предназначена для окраски 
минеральных поверхно-
стей (бетонные основания, 
цементные штукатурки), из 
которых выполнены цоколи 
и фасады зданий, а также 
другие поверхности. Краску 
можно наносить на поверхно-
сти, ранее окрашенные водно- 
дисперсионными, алкидными 
и масляными красками. 
Рекомендуется для окраски 
бетонных оснований для за-
щиты бетона от карбонизации 
и предотвращения коррозии 
железобетонных конструкций.

EN Paint for socles
and facades
еxterior

It is intended for coating of 
mineral surfaces (concrete 
bases, mortar plasters), of socles 
and facades of the buildings 
are made and other surfaces. 
The paint can be applied on the 
surfaces previously coated with 
waterborne, alkyd and oil paint 
products. It is recommended 
for coating of concrete bases 
to protect concrete against 
carbonization and to prevent 
corrosion of ferro-concrete 
constructions.

UA Фарба для цоколів
та фасадів
зовні приміщень

Призначена для фарбування 
мінеральних поверхонь (бе-
тонні основи, цементні штука-
турки), з яких виконані цоколі 
і фасади будівель, а також 
інші поверхні. Фарбу можна 
наносити на поверхні, раніше 
пофарбовані водно-дисперсій-
ними, алкідними та масляни-
ми фарбами. Рекомендується 
для фарбування бетонних 
основ для захисту бетону від 
карбонізації та запобігання 
корозії залізобетонних кон-
струкцій.

плівкоутворювач / 
пленкообразующее / binder акриловий латекс акриловаый латекс acrylic dispersion

ступінь блиску / степень блеска /
gloss degree матова матовая matt

колір / цвет / color 10 кольорів, база С 10 цветов, база С 10 colors, base C

стійкість до мокрого стирання /
стойкость к влажному истиранию /
scrub resistance
(ДСТУ EN 13300)

1 клас 1 класс 1 class

розріджувач / разбавитель / thinner вода вода water

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

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

110-210 г/м² 110-210 г/м² 110-210 g/m²

час висихання / время высыхания /
drying period 2 години 2 часа 2 hours

СП / СГ / VP 18 місяців 18  месяцев 18 months

фасування / фасовка / package 1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг 1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг 1,2 kg; 3,5 kg; 6 kg; 12 kg

класифікація / класификация / 
сlassification ДСТУ EN 1062-1 G3E2S1V2W3A0C0

• підвищена стійкість до атмосферних впливів, механічної дії, УФ та перепадів температур / повышенная стойкость до атмосферных влияний,
   механических воздействий, УФ и перепадам температур / advanced resistance to weather effects, mechanic load, UV and temperature differences
• створює водовідштовхувальне покриття / создает водооталкивающее покрытие / it creates a water resistant coating
• підвищена зносостійкість покриття / повышенная износостойкость покрытия / advanced durability of the coating

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.

світло-сіра
светло-серая / bright grey

сіра
серая / grey

пісочна
песочная / sandy

коричнева
коричневая / brown

кремово-рожева
кремово-розовая /cream pink

cвітло-коричнева
светло-коричневая / light brown

вишнева
вишневая / cherry

бежева
бежевая / beige

біла
белая / white (base А)

чорна
черная / black

Перелік кольорів Фарби для цоколів та фасадів
Перечень цветов Краски для цоколей и фасадов
A color range of Paint for soclesand facades

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


