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• білосніжна фарба, візуально освітлює приміщення / белоснежная краска, визуально осветляет помещение / snow-white, it visually
   brightens the room
• утворює покриття, стійке до сухого очищення / образует покрытие, стойкое к сухому очистки / it is resistant to dry cleaning
• паропроникна / паропроницаемая / vapor permeable

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

плівкоутворювач / 
пленкообразующее / binder стирол-акрилова дисперсія стирол-акриловая дисперсия styrene-acrylic dispersion

ступінь блиску / степень блеска /
gloss degree матова матовая matt

колір / цвет / color білосніжна
(колеровка в пастельні відтінки)

белоснежная
(колеровка в пастельные тона)

snow-white
(coloring in pastel shades)

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

5 клас 5 класс 5 calass

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

150-200 г/м² 150-200 г/м² 150-200 g/m²

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

СП / СГ / VP 18 місяців 18  месяцев 18 months

фасування / фасовка / package 1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг 1,2 кг; 4 кг; 6,3 кг; 12,6 кг; 20 кг 1,2 kg; 4 kg; 6,3 kg; 12,6 kg; 20 kg

RU Краска интерьерная 
для стен и потолков 
белоснежная «Ultra White»
внутри помещений

Предназначена 
для окраски внутри 
помещений минеральных 
(штукатурка, шпаклевка, 
кирпич, бетон), гипсовых, 
деревянных поверхностей, 
обоев на бумажной и 
стекловолокнистой основе. 
Рекомендуется для первичной 
и ремонтной окраски потолков 
и стен в сухих помещениях с 
невысокой эксплуатационной 
нагрузкой.

EN Snow-white interior paint 
for walls and ceilings 
«UltraWhite»
interior

It is intended for coating of 
mineral surfaces (plaster, 
stucco, brick, concrete), 
gypsum, wooden surfaces, 
wallpapers and fiberglass. It is 
recommended for primary and 
renewal coating of ceilings and 
walls in dry spaces with low 
exploitation load.

UA Фарба інтер’єрна для стін 
та стель білосніжна
«Ultra White»
всередині приміщень

Призначена для фарбування 
всередині приміщень 
мінеральних (штукатурка, 
шпаклівка, цегла, бетон), 
гіпсових, дерев‘яних 
поверхонь, шпалер на 
паперовій та скловолокнистій 
основі. Рекомендується для 
первинного та ремонтного 
фарбування стель та стін 
у сухих приміщеннях із 
невисоким експлуатаційним 
навантаженням.

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

до 8 м²
up to 8 m²1,2 kg до 26 м²

up to 26 m²4 kg до 42 м²
up to 42 m²6,3 kg

до 84 м²
up to 84 m²

до 130 м²
up to 130 m²12,6 kg 20 kg


