СИСТЕМА КОЛОРУВАННЯ

PN-C 81914:2002 Тип I
PN-EN 13300

ŚNIEŻKA КЛАССІК
АКРИЛОВА ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ СТІН ТА
СТЕЛЬ – БАЗА
- стійкість до миття та вологого протирання
- відмінна покривна здатність
- дозволяє стінам “дихати”
- стійкі кольори

ŚNIEŻKA КОЛОР КЛАССІК – це суспензія пігментів і наповнювачів у водній дисперсії акрилової смоли з додаванням
допоміжних і облагороджуючих компонентів. Характеризується відмінною покривною здатністю, низьким розходом і стійкістю
отриманого кольору. Створює матове, стійке до стирання покриття, яке повною мірою дозволяє стінам "дихати”. Завдяки своїм
властивостям не розбризкується під час фарбування. Після тонування в системі Śnieżka КОЛОР база призначена для
декоративно-захисного фарбування стін та стель з цементних, цементно-вапняних, гіпсових штукатурок, гіпсокартонних,
дерев'яних і деревопохідних матеріалів, що використовуються всередині житлових, громадських, промислових приміщень.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
в’язкість (циліндрична чашка 6 мм) при +200C

[с]

густина, найбільше

[г/см3]

час висихання при температурі +20±20C та відносній вологості повітря 55±5%
ступінь 3, найбільше
якісна покривна здатність
вигляд покриття

[годин]

База A15-21;
Базa B 20-30
Базa C 20-30
База A 1,6
База B 1,5
Базa C 1,5
2
II

База А біле, матове
База В матове
База С матове

Ліміт вмісту ЛОС для цього виробу: категорія (A/a/FW), максимум 30 г/л (2010)
Виріб містить максимум 30 г/л

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

підготовка
основи

• основа повинна бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру
• свіжі цементно-вапняні штукатурки можна фарбувати через 4 тижні після їх накладання, гіпсові через 2 тижні, так звані „сухі штукатурки” – після висихання, шліфування та очищення від пилу
• на міцні, фарбовані вперше або забарвлені в насичений колір поверхні рекомендується
попередньо нанести ГРУНТУВАЛЬНУ ФАРБУ ТМ ŚNIEZKA
• плями від підтікань води, нікотину, олії зафарбувати фарбою ŚNIEŻKA ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ
• старі покриття клейових фарб усунути до штукатурки, змити водою з додаванням миючих засобів та
сполоснути
• старі покриття емульсійних фарб, які погано прилягають до основи, усунути, ті, що тримаються міцно,
промити водою з додаванням миючих засобів
• промитим покриттям старих фарб дати висохнути
• на основи з високою поглинальною здатністю, вільно зв'язані, з крихкими компонентами (тобто, такі, що
залишають сліди пилу при протиранні долонею), рекомендується зміцнити ПОЛІМЕРНОЮ ҐРУНТОВКОЮ
УНІВЕРСАЛЬНОЮ або ПОЛІМЕРНОЮ ГРУНТІВКОЮ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ® залежно від
потреби. Належним чином заґрунтована основа повинна мати сатиновий глянець

• місця, вражені грибком, покриті пліснявою, механічно очистити і продезінфікувати протигрибковим
засобом ПУМА ТМ ŚNIEZKA , водночас пам'ятаючи про необхідність усунення причини появи грибка
• нерівності основи рекомендується вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20
ФІНІШ, тріщини та виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX або у разі
значних нерівностей сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ або ACRYL-PUTZ® ST11
СТАРТ S S і покрити ГРУНТУВАЛЬНОЮ ФАРБОЮ ТМ ŚNIEZKA

АТ “Фабрика Фарб і Лаків “Śnieżka”, 39-102 Любзіна, 34 A
Торговий відділ: 39-207 Бжезніца, вул. Дембіцька, 44, тел. (014) 681-11-11 факс (014) 682-22-22
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СИСТЕМА КОЛОРУВАННЯ

підготовка
виробу

нанесення

МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ
пензель, валик
гідродинамічне
розпилення*

•
•
•
•
•

база не є виробом, готовим до використання, і потребує тонування в системі колорування,
для фарбування однієї поверхні підготувати достатню кількість фарби,
колір на базах різних партій або різних розмірів упаковки перемішати разом.
перед використанням фарбу ретельно перемішати,
перед дозуванням пігменту упаковку перевернути кришкою вниз, це забезпечить рівномірне перемішування
продукту
• до фарби не додавати вапна, крейди, титанових білил, не змішувати з іншими фарбами
• для першого фарбування свіжих, незагрунтованих основ рекомендується розбавити фарбу, додаючи
залежно від поглинальної здатності основи до 20% води
• на заґрунтовану основу наносити нерозбавлену фарбу
• фарбувати всередині приміщень при температурі навколишнього середовища і основи від +10 0С до +300C
• наносити фарбу пензлем, валиком або шляхом розпилення в два шари (на незаґрунтовані основи - 3), другий
шар після висихання попереднього, тобто приблизно через 2-4 години
• інструменти після закінчення малярних робіт вимити водою
• зберігати і складувати в щільно закритих ємностях, берегти від замерзання та сонячних променів
• фарбоване покриття набуває повних властивостей міцності через 28 днів
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ
в’язкість фарби

додавання розчинника

[с]
торговий вигляд

[%]

торговий вигляд

-

діаметр форсунки
пістолета
[мм]
0,43-0,66

тиск розпилення
[MPa]
2021

рекомендована
кількість шарів
1-2
1-2

*- розпилення виконується на обладнанні фірми Graco, модель 395 ST PRO

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 48 місяців від дати виготовлення
0
0
ТЕМПЕРАТУРА від +5 С до +30 С
ЗБЕРІГАННЯ:
УПАКОВКА: металеві банки:
Базa A: 0,94; 2,82; 4,7; 9,4 л
Базa B: 0,9; 2,7; 4,5; 9 л
Базa C: 0,9; 2,7; 4,5; 9 л
2
РОЗХІД: до 12 м /л при одношаровому фарбуванні залежно від виду основи та способу нанесення
НАЯВНІ КОЛЬОРИ: Будь-який колір з палітри фарб NCSR (приблизно 2007 кольорів) i RAL (приблизно 180 кольорів)
NCS-NATURAL COLOR SYSTEM - власність і використання ліцензії Скандинавського Інституту Кольору SA SCI - Швеція, Стокгольм, 2001.
Зразки оригінальних стандартів NCS доступні через місцевого дистриб'ютора NCS.
Каталог кольорів виробів для захисту та декорування деревини виробництва АТ “ФФіЛ “Śnieżka” – власність АТ “ФФіЛ “Śnieżka”

ВКАЗІВКИ БГП та ППБ
Виріб негорючий. Не класифікується як небезпечний матеріал. Під час малярних робіт та після їх закінчення приміщення
необхідно провітрювати до зникнення характерного запаху, після цього воно придатне до користування. Виріб зберігати в
місцях, недоступних для дітей.
0
0
Виріб водорозчинний, берегти від замерзання та сонячних променів. Температура зберігання від +5 до +30 C.
ПРИМІТКИ
Викладена вище інформація була надана добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду, і призначена
для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є підставою для відповідальності Виробника, оскільки умови
застосування залишаються поза його контролем. Кожен користувач цього матеріалу повинен переконатись всіма можливими
способами, включаючи перевірку кінцевого виробу у відповідних умовах, у придатності матеріалів, що постачаються, для
досягнення поставлених перед ним цілей. Будь-яке втручання у склад продукції неприпустиме і може істотно знизити якість
застосовуваного матеріалу або позбавити його важливих властивостей, за що Виробник не несе відповідальності. У випадку
спеціальних вимог або застосування слід звернутися за консультацією до Виробника.
З появою нового видання карти характеристики виробу дане видання втрачає актуальність.
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Торговий відділ: 39-207 Бжезніца, вул. Дембіцька, 44, тел. (014) 681-11-11 факс (014) 682-22-22
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Sniezka Design Lux 3
ГЛИБОКОМАТОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР'ЄРІВ
- ЗНОСОСТІЙКА
- містить Teflon® surface protector
- приховує незначні нерівності та дефекти
- відмінна покривна здатність
- відмінний розхід - до 10 м²/кг
- дозволяє стінам "дихати"
- стійка до мокрого стирання - 2 клас згідно норми ДСТУ EN 13300
- екологічні властивості фарби підтверджені міжнародним екологічним сертифікатом
відповідності згідно ДСТУ ISO 14024
- польська технологія - європейська якість
ОПИС ВИРОБУ
Śnieżka Design Lux 3 – латексна фарба, яка характеризується відмінною покривною здатністю, високою продуктивністю і
особливо легким нанесенням. Спеціально підібраний склад згущувачів і компонентів забезпечує оптимальну комфортність
роботи. Teflon® surface protector, який входить до складу фарби полегшує очищення та усунення плям і забруднень та створює
покриття, яке рівномірно пропускає водяну пару, тобто дозволяє стінам "дихати". Забезпечує відмінне декоративне покриття,
цілком безпечне для здоров'я. Як діє Teflon®? Під час нанесення на основу фарби Śnieżka Design Lux 3 часточки Teflon® surface
protector концентруються на поверхні утвореної плівки, зменшуючи її поверхневу напруженість.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Фарба призначена для декоративно-захисного фарбування стін і стель з цементних, цементно-вапняних, цегляних, гіпсових,
гіпсокартонних, дерев'яних і деревопохідних матеріалів, а також для шпалер, у тому числі флізелінових та із скловолокна
всередині приміщень.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Класифікація за ступенем блиску згідно з стандартом ДСТУ EN 13300
В’язкість, віскозиметр Брукфільда, 20 °C, мінімум

матовий
[mPas]

Стійкість до мокрого стирання:

5000

Клас 2

Час висихання покриття за температури 23±2 °C і відносної вологості повітря 50±5%
ступінь 3, найбільше

[годин]

Густина

г/см

Показник концентрації водневих іонів

од.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

3

3
1,43±0,01
7,0-9,5




Підготовка
основи












Підготовка
виробу



Кольорування - фарба білого кольору є готовою до використання.



Фарбу можна тонувати на кольорувальному обладнанні за системою Sniezka Colour System згідно
каталогу Sniezka NCS Cascade, а також вручну за допомогою універсального пігментного концентрату
Colorex.



Після висихання фарби можливе незначне відхилення кольору від еталону. Тонована фарба не
підлягає поверненню по невідповідності кольору.



Фарбування – для фарбування однієї площини слід підготувати достатню кількість фарби. Під час
кольорування фарби різних виробничих партій або різного розміру упаковок, потрібно перемішувати
разом. Фарбу ретельно перемішати і наносити валиком, пензлем або методом гідродинамічного
розпилення у 1-2 шари (без ґрунтування – 2 шари) з інтервалом 2-4 години. Не слід додавати вапна
та змішувати з емульсійними фарбами іншого типу..
Для першого фарбування свіжих неґрунтованих основ фарбу рекомендовано розбавити, залежно від
поглинальної здатності основи, додаючи до 10% води.
Для фарбування старих, добре прилеглих покриттів фарбу не розбавляти або розбавити, додаючи лише
від 3 до 5% води.




Нанесення

Основа має бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру.
Свіжі вапняно-цементні штукатурки можна фарбувати через 3-4 тижні витримування, гіпсові – через 2 тижні,
так звані «сухі штукатурки» – після висихання, шліфування й очищення від пилу.
Нові, міцні або дуже насиченого кольору покриття рекомендовано пофарбувати ґрунтувальною емульсією
Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.
Старі покриття клейових фарб видалити до відкриття штукатурки, вимити водою з додаванням мийних засобів
і сполоснути.
Старі покриття емульсійних фарб, погано прилеглі до основи, видалити, якщо тримаються міцно – вимити
водою з додаванням мийних засобів.
Вимиті покриття старих фарб залишити до висихання.
Основи з високою поглинальною здатністю (за винятком гіпсової гладі), сипкі, крихкі (тобто такі, що
залишають сліди на долоні після протирання) рекомендовано зміцнити полімерною ґрунтовкою ACRYLPUTZ®. Правильно заґрунтована основа має бути матовою.
Місця, уражені грибком, покриті пліснявою, механічно очистити та продезінфікувати протигрибковим
засобом Śnieżka ПУМА, водночас пам'ятаючи про необхідність усунення причини виникнення грибка.
Нерівності основи рекомендовано вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ,
тріщини та виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, якщо нерівності
значні – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати ґрунтувальною
емульсією Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.
Плями від підтікань води, сажі, нікотину й олії зафарбувати акриловою фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД
ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ.





Фарбувати всередині приміщень за температури навколишнього середовища й основи від +10 °C.
Наносити пензлем, валиком або методом розпилення два шари фарби (на неґрунтовані основи – 3) –
другий шар після висихання попереднього, тобто приблизно через 2-4 години.
Інструменти після закінчення малярних робіт вимити водою.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

МЕТОДИ

в’язкість фарби додавання розчинника
НАНЕСЕННЯ

Пензель, валик

[с]
торговий вигляд

[%]
-

тиск розпилення

[мм]
-

рекомендована
кількість шарів

[MРa]
-

2

20÷21

1-2

не стосується

Пневматичне
розпилення
Гідродинамічне
розпилення*

діаметр форсунки
пістолета

торговий вигляд

-

0,43÷0,66

* розпилення виконанувати з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
48 місяців від дати виготовлення

УПАКОВКА
1, 39 кг, 4 кг, 6,7 кг, 13,5 кг
РОЗХІД
8-10 м²/кг при одношаровому нанесенні, в залежності від основи
КОЛІР
білий, фарбу можна тонувати на кольорувальному обладнанні за системою Sniezka Colour System згідно каталогу Sniezka NCS
Cascade, а також вручну за допомогою універсального пігментного концентрату Colorex
ЛОС
Граничний вміст ЛОС для цього виробу: (кат. A/a/FW): 30 г/л (2010). Виріб містить максимум 30 г/л
СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

ТУ У 24.3-30648854-001:2011
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/23380 від 05.04.2013р.

БЕЗПЕКА:
Містить суміш 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [WE 220-239-6] (3:1).
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.
Берегти від дітей.
Перед застосуванням прочитати етикетку.
Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.
УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті х виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не
є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією
інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до
дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без
попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 13.01.2015
Śnieżka Eko

-

-

МАТОВА АКРИЛОВА ФАРБА ДЛЯ СТІН І СТЕЛЬ
ГІПОАЛЕРГЕННА
екологічна
ідеальна покривна здатність
оптимальний розхід - до 9 м²/кг
екологічні властивості фарби підтверджені міжнародним екологічним сертифікатом
відповідності згідно ДСТУ ISO 14024
польська технологія - європейська якість
ОПИС ВИРОБУ

Śnieżka Eko – це матова акрилова фарба для стін і стель. Утворює сніжно-білі покриття, які повною мірою дозволяють стінам
«дихати». Не викликає подразнень, безпечна для алергіків та осіб з підвищеною чутливістю. Дослідження, які провела кафедра
клінічної та екологічної алергології Ягеллонського університету, підтвердили, що ця емульсія не чинить алергічного та
подразливого впливу. Екологічні властивості фарби підтверджені міжнародним екологічним сертифікатом відповідності згідно
ДСТУ ISO 14024.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Фарба призначена для декоративно-захисного фарбування стін і стель із цементних, цементно-вапняних, гіпсових розчинів, цегли,
гіпсокартонних плит, дерев’яних і деревопохідних поверхонь, які експлуатують усередині приміщень.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Класифікація за ступенем блиску згідно з стандартом ДСТУ EN 13300

матовий

В’язкість, віскозиметр Брукфільда, 20 °C, мінімум

[mPas]

Густина
Показник концентрації водневих іонів

г/см
од.

3

5000
1,54-1,59
7,0-9,5

Час висихання покриття за температури 20±5 °C і відносної вологості повітря 50±5%
ступінь 3, не більше ніж

[годин]

3

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ






Підготовка
основи








Основа має бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру.
Свіжі вапняно-цементні штукатурки можна фарбувати через 3-4 тижні витримування, гіпсові – через 2 тижні,
так звані «сухі штукатурки» – після висихання, шліфування й очищення від пилу.
Нові, міцні або дуже насиченого кольору покриття рекомендовано пофарбувати ґрунтувальною емульсією
Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.
Старі покриття клейових фарб видалити до відкриття штукатурки, вимити водою з додаванням мийних засобів
і сполоснути.
Старі покриття емульсійних фарб, погано прилеглі до основи, видалити, якщо тримаються міцно – вимити
водою з додаванням мийних засобів.
Вимиті покриття старих фарб залишити до висихання.
Основи з високою поглинальною здатністю (за винятком гіпсової гладі), сипкі, крихкі (тобто такі, що
залишають сліди на долоні після протирання) рекомендовано зміцнити ПОЛІМЕРНОЮ ҐРУНТОВКОЮ
ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ®. Правильно заґрунтована основа має бути матовою.

Місця, уражені грибком, покриті пліснявою, механічно очистити та продезінфікувати протигрибковим
засобом Śnieżka ПУМА, водночас пам'ятаючи про необхідність усунення причини виникнення грибка.
Нерівності основи рекомендовано вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ,
тріщини та виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, якщо нерівності
значні – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати ґрунтувальною
емульсією Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.
Плями від підтікань води, сажі, нікотину й олії зафарбувати акриловою фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД
ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ.



Підготовка
виробу




Нанесення





Можливе загусання виробу, яке зникає після додавання до 5% води і ретельного перемішування.
Фарбу перед нанесенням ретельно перемішати.
Для першого фарбування свіжих неґрунтованих основ фарбу рекомендовано розбавити, залежно від
поглинальної здатності основи, додаючи до 10% води.
Для фарбування старих, добре прилеглих покриттів фарбу не розбавляти або розбавити, додаючи лише
від 3 до 5% води.
Фарбувати всередині приміщень за температури навколишнього середовища й основи від +10 °C.
Наносити пензлем, валиком або методом гідродинамічного розпилення два шари фарби (на неґрунтовані
основи – 3) – другий шар після висихання попереднього, тобто приблизно через 2-4 години.
Інструменти після закінчення малярних робіт вимити водою.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

МЕТОДИ

в’язкість фарби додавання розчинника
НАНЕСЕННЯ

Пензель, валик

[с]
торговий вигляд

діаметр форсунки
пістолета
[мм]
-

[%]
-

рекомендована
кількість шарів

[MРa]
-

2

20÷21

1-2

не стосується

Пневматичне
розпилення
Гідродинамічне
розпилення*

тиск розпилення

торговий вигляд

-

0,43÷0,66

* розпилення виконувати з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
48 місяців від дати виготовлення
УПАКОВКА
1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг
РОЗХІД
до 7-9 м²/кг при одношаровому нанесенні
КОЛІР
білий, фарбу також можна тонувати в довільний колір універсальним пігментним концентратом COLOREX(до 10% від об’єму фарби)
ЛОС
Граничний вміст ЛОС для цього виробу: (кат. A/a/FW): 30 г/л (2010). Виріб містить максимум 30 г/л
СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

ТУ У 24.3-30648854-001:2011
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/47951 від 13.05.2011р.

PN-C 81914:2002 Тип III (стійка до сухого стирання)
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
Дата придатності і номер партії: на упаковці.

БЕЗПЕКА:
Містить суміш 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [WE 220-239-6] (3:1).
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.
Берегти від дітей.
Перед застосуванням прочитати етикетку.
Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.
УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті х виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не
є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією
інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до
дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без
попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 13.01.2015

Sniezka Energy
МАТОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР'ЄРІВ
- дозволяє стінам дихати
- висока покривна здатність
- відмінний розхід - до 9 м²/кг
- стійка до мокрого стирання - 4 клас згідно норми ДСТУ EN 13300
- екологічні властивості фарби підтверджені міжнародним екологічним сертифікатом
відповідності згідно ДСТУ ISO 14024
- польська технологія - європейська якість
ОПИС ВИРОБУ
Śnieżka Energy є високоякісною латексною емульсійною фарбою, що характеризується відмінною покривною здатністю,
надзвичайною продуктивністю і стійкістю малярного покриття. Створює матові покриття, які повною мірою дозволяють стінам
"дихати" та є стійкими до миття.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Фарба призначена для декоративно-захисного фарбування стін і стель з цементних, цементно-вапняних, цегляних, гіпсових,
гіпсокартонних, дерев'яних і деревопохідних матеріалів.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Класифікація за ступенем блиску згідно з стандартом ДСТУ EN 13300

матовий

В’язкість, віскозиметр Брукфільда, 20 °C, не менше ніж

[mPas]

Стійкість до мокрого стирання:

4000

Клас 4

Густина

г/см

3

1,43±0,01

Час висихання покриття за температури 23±2 °C і відносної вологості повітря 50±5%
ступінь 3, найбільше
Показник концентрації водневих іонів

[годин]
од.

3
7,0-9,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ






Підготовка
основи









Основа має бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру.
Свіжі вапняно-цементні штукатурки можна фарбувати через 3-4 тижні витримування, гіпсові – через 2 тижні,
так звані «сухі штукатурки» – після висихання, шліфування й очищення від пилу.
Нові, міцні або дуже насиченого кольору покриття рекомендовано пофарбувати ґрунтувальною емульсією
Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.
Старі покриття клейових фарб видалити до відкриття штукатурки, вимити водою з додаванням мийних засобів
і сполоснути.
Старі покриття емульсійних фарб, погано прилеглі до основи, видалити, якщо тримаються міцно – вимити
водою з додаванням мийних засобів.
Вимиті покриття старих фарб залишити до висихання.
Основи з високою поглинальною здатністю (за винятком гіпсової гладі), сипкі, крихкі (тобто такі, що
залишають сліди на долоні після протирання) рекомендовано зміцнити полімерною ґрунтовкою ACRYLPUTZ®. Правильно заґрунтована основа має бути матовою.
Місця, уражені грибком, покриті пліснявою, механічно очистити та продезінфікувати протигрибковим
засобом Śnieżka ПУМА, водночас пам'ятаючи про необхідність усунення причини виникнення грибка.
Нерівності основи рекомендовано вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ,
тріщини та виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, якщо нерівності
значні – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати ґрунтувальною
емульсією Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.
Плями від підтікань води, сажі, нікотину й олії зафарбувати акриловою фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД
ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ.

Підготовка
виробу



Кольорування - фарба білого кольору є готовою до використання.



Фарбу можна тонувати на кольорувальному обладнанні за системою Sniezka Colour System згідно
каталогу Sniezka NCS Cascade, а також вручну за допомогою універсального пігментного концентрату
Colorex.



Після висихання фарби можливе незначне відхилення кольору від еталону. Тонована фарба не
підлягає поверненню по невідповідності кольору.



Фарбування – для фарбування однієї площини слід підготувати достатню кількість фарби. Під час
кольорування фарби різних виробничих партій або різного розміру упаковок, потрібно перемішувати
разом. Фарбу ретельно перемішати і наносити валиком, пензлем або методом гідродинамічного
розпилення у 1-2 шари (без ґрунтування – 2 шари) з інтервалом 2-4 години. Не слід додавати вапна
та змішувати з емульсійними фарбами іншого типу..
Для першого фарбування свіжих неґрунтованих основ фарбу рекомендовано розбавити, залежно від
поглинальної здатності основи, додаючи до 10% води.
Для фарбування старих, добре прилеглих покриттів фарбу не розбавляти або розбавити, додаючи лише
від 3 до 5% води.




Нанесення





Фарбувати всередині приміщень за температури навколишнього середовища й основи від +10 °C.
Наносити пензлем, валиком або методом розпилення два шари фарби (на неґрунтовані основи – 3) –
другий шар після висихання попереднього, тобто приблизно через 2-4 години.
Інструменти після закінчення малярних робіт вимити водою.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

МЕТОДИ

в’язкість фарби додавання розчинника
НАНЕСЕННЯ

Пензель, валик

[с]
торговий вигляд

діаметр форсунки
пістолета
[мм]
-

[%]
-

рекомендована
кількість шарів

[MРa]
-

2

20÷21

1-2

не стосується

Пневматичне
розпилення
Гідродинамічне
розпилення*

тиск розпилення

торговий вигляд

-

0,43÷0,66

* розпилення виконанувати з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
48 місяців від дати виготовлення
УПАКОВКА
1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг
РОЗХІД
7-9 м²/кг при одношаровому нанесенні, в залежності від основи
КОЛІР
білий, фарбу можна тонувати на кольорувальному обладнанні за системою Sniezka Colour System згідно каталогу Sniezka NCS
Cascade, а також вручну за допомогою універсального пігментного концентрату Colorex
ЛОС
Граничний вміст ЛОС для цього виробу: (кат. A/a/FW): 30 г/л (2010). Виріб містить максимум 30 г/л

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
ТУ У 24.3-30648854-001:2011
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/23380 від 05.04.2013р.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
Дата придатності і номер партії: на упаковці.

БЕЗПЕКА:
Містить суміш 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [WE 220-239-6] (3:1).
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.
Берегти від дітей.
Перед застосуванням прочитати етикетку.
Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.
УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті х виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не
є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією
інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до
дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без
попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 19-01-2015

Śnieżka Extra Fasad
АКРИЛОВА ЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА ДЛЯ ФАСАДІВ І ЗОВНІШНІХ СТІН
ТЕХНОЛОГІЯ COMPLETE WEATHER PROTECTION – ЦІЛКОВИТИЙ ЗАХИСТ ВІД

АТМОСФЕРНИХ ФАКТОРІВ
Стійка до стирання
Відмінна покривна здатність
Стійкі та яскраві кольори
Винятково легке нанесення
Дозволяє стінам «дихати»
екологічні властивості фарби підтверджені міжнародним екологічним сертифікатом
відповідності згідно ДСТУ ISO 14024
ОПИС ВИРОБУ
Śnieżka Extra Fasad – це фарба, яка розроблена на технології Complete Weather Protection. Формула фарби Śnieżka Екстра
Фасад базується на гібридній системі з двох смол, завдяки чому забезпечується цілковитий захист від дощу, коливань
температури чи впливу УФ-променів. Пігменти і висококласні наповнювачі, що містяться у фарбі, гарантують стійкий та
яскравий колір, а також забезпечують чудову покривну здатність. Створює матові покриття, які повною мірою дозволяють
стінам «дихати».
ПРИЗНАЧЕННЯ
Призначена для захисно-декоративного фарбування фасадів будинків і стін усередині приміщень. Для цементних, цементновапняних, гіпсових, гіпсокартонних, дерев’яних і деревопохідних основ.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
ступінь блиску

матовий
-1

в’язкість, віскозиметр Брукфільда, (20 oC, шпиндель № 6, швидкість 50 с ) мінімум

[mPas]

за стандартом PN-C 81913:1998, кількість рухів щіткою, мінімум

2000

за стандартом PN-EN ISO 11998:2002

тип 1

Час висихання покриття за температури 20±2 oC і відносної вологості повітря 55±5%,
ступінь 5, найбільше

[годин]

5000

3

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ







Підготовка
основи








Міцність фарбового покриття, особливо назовні приміщень, значною мірою залежить від
ретельної підготовки основи.
Поверхня, призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру, залежно
від виду основи відповідно витриманою (цементні, цементно-вапняні штукатурки – 4 тижні, гіпсові
штукатурки – 2 тижні).
Покриття клейових, вапняних фарб, погано прилеглі до основи шари старої фарби – усунути.
Плями від підтікань води, нікотину, олії – зафарбувати фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД
ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ.
Місця, вражені грибком, після усунення причин його виникнення – захистити протигрибковим
засобом Śnieżka ПУМА .
Нерівності і виїмки основи назовні рекомендовано вирівняти шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ®
FD12 Фасад, нерівності і виїмки всередині приміщень вирівняти шпаклювальною масою ACRYLPUTZ® FS20 Фініш, ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, у разі значних нерівностей – сипкою
шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати ґрунтувальною емульсією
Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.
На основи з високою поглинальною здатністю, пористі, крихкі та такі, що осипаються (тобто залишають
сліди пилу після протирання долонею) нанести ПОЛІМЕРНУ ҐРУНТОВКУ ГЛИБОКОГО
ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ®. Правильно заґрунтована основа має бути матовою.
Ретельна підготовка основи гарантує отримання найкращого кінцевого результату.




Підготовка
виробу






Нанесення






Фарбу перед нанесенням ретельно перемішати.
У разі кількох упаковок фарби одного й того ж кольору, але з різних виробничих партій – перемішати в
більшій загальній ємності.
Білу й кольорову фарбу можна вільно змішувати одну з одною.
Для першого фарбування нових, не заґрунтованих основ рекомендовано розбавити фарбу, залежно від
поглинальної здатності основи, додаючи до 20% води.
Для фарбування старих покриттів емульсійних фарб із хорошою адгезією фарбу не розбавляти або
розбавити, додаючи лише 3-5% води.
УВАГА: Фарбу одного й того ж кольору з різних виробничих партій перелити в більшу ємність і ретельно
перемішати.
Малярні роботи проводити за хороших погодних умов (відсутність туману, дощу, снігу).
Наносити ретельно й рівномірно однакову кількість фарби на одиницю поверхні стіни або стелі.
Кінцевий результат слід оцінювати після повного висихання 2-го шару фарби.
Малярні роботи виконувати за температури основи й навколишнього середовища від +5 ºC до +30 ºC.
Після закінчення малярних робіт інструменти вимити водою.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

МЕТОДИ

в’язкість фарби додавання розчинника
НАНЕСЕННЯ

Пензель, валик

діаметр форсунки
пістолета

рекомендована
кількість шарів

[с]

[%]

[мм]

[MПa]

торговий вигляд

-

-

-

2

20÷21

1-2

Пневматичне
розпилення
Гідродинамічне
розпилення*

тиск розпилення

не стосується

торговий вигляд

0,43 ÷0,66

-

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
48 місяців від дати виготовлення
УПАКОВКА
1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг
РОЗХІД
до 5-7 м²/кг при одношаровому нанесенні
КОЛІР
білий, фарбу можна забарвлювати універсальним пігментним коцентратом COLOREX в окремі кольори (до 10% від обʼєму
фарби)
ЛОС
Граничний вміст ЛОС: (кат. A/c/FW): 40 г/л (2010), виріб містить максимум 40 г/л
СТАНДАРТИ І СЕРТИФІКАТИ
ТУ У 24.3-30648854-008:2005

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/62321 від 10.06.2011р.
Система екологічної сертифікації та маркування продукції. Сертифікат №UA. 08. 002. 337
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ

БЕЗПЕКА:
Берегти від дітей.
Перед застосуванням прочитати етикетку.
Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.
УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є
підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією
інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до
дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без
попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 13.01.2015

Sniezka Fresh White
МАТОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР'ЄРІВ
- дозволяє стінам дихати
- висока покривна здатність
- відмінний розхід - до 9 м²/кг
- стійка до мокрого стирання - 4 клас згідно норми ДСТУ EN 13300
- екологічні властивості фарби підтверджені міжнародним екологічним сертифікатом
відповідності згідно ДСТУ ISO 14024
- польська технологія - європейська якість
ОПИС ВИРОБУ
Śnieżka Fresh White є високоякісною латексною емульсійною фарбою, що характеризується відмінною покривною здатністю,
надзвичайною продуктивністю і стійкістю малярного покриття. Створює матові покриття, які повною мірою дозволяють стінам
"дихати" та є стійкими до миття.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Фарба призначена для декоративно-захисного фарбування стін і стель з цементних, цементно-вапняних, цегляних, гіпсових,
гіпсокартонних, дерев'яних і деревопохідних матеріалів.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Класифікація за ступенем блиску згідно з стандартом ДСТУ EN 13300

матовий

В’язкість, віскозиметр Брукфільда, 20 °C, не менше ніж

[mPas]

Стійкість до мокрого стирання:

4000

Клас 4

Густина

г/см

3

1,43±0,01

Час висихання покриття за температури 23±2 °C і відносної вологості повітря 50±5%
ступінь 3, найбільше
Показник концентрації водневих іонів

[годин]
од.

3
7,0-9,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ






Підготовка
основи









Основа має бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру.
Свіжі вапняно-цементні штукатурки можна фарбувати через 3-4 тижні витримування, гіпсові – через 2 тижні,
так звані «сухі штукатурки» – після висихання, шліфування й очищення від пилу.
Нові, міцні або дуже насиченого кольору покриття рекомендовано пофарбувати ґрунтувальною емульсією
Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.
Старі покриття клейових фарб видалити до відкриття штукатурки, вимити водою з додаванням мийних засобів
і сполоснути.
Старі покриття емульсійних фарб, погано прилеглі до основи, видалити, якщо тримаються міцно – вимити
водою з додаванням мийних засобів.
Вимиті покриття старих фарб залишити до висихання.
Основи з високою поглинальною здатністю (за винятком гіпсової гладі), сипкі, крихкі (тобто такі, що
залишають сліди на долоні після протирання) рекомендовано зміцнити полімерною ґрунтовкою ACRYLPUTZ®. Правильно заґрунтована основа має бути матовою.
Місця, уражені грибком, покриті пліснявою, механічно очистити та продезінфікувати протигрибковим
засобом Śnieżka ПУМА, водночас пам'ятаючи про необхідність усунення причини виникнення грибка.
Нерівності основи рекомендовано вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ,
тріщини та виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, якщо нерівності
значні – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати ґрунтувальною
емульсією Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.
Плями від підтікань води, сажі, нікотину й олії зафарбувати акриловою фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД
ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ.

Підготовка
виробу



Кольорування - фарба білого кольору є готовою до використання.



Фарбу можна тонувати на кольорувальному обладнанні за системою Sniezka Colour System згідно
каталогу Sniezka NCS Cascade, а також вручну за допомогою універсального пігментного концентрату
Colorex.



Після висихання фарби можливе незначне відхилення кольору від еталону. Тонована фарба не
підлягає поверненню по невідповідності кольору.



Фарбування – для фарбування однієї площини слід підготувати достатню кількість фарби. Під час
кольорування фарби різних виробничих партій або різного розміру упаковок, потрібно перемішувати
разом. Фарбу ретельно перемішати і наносити валиком, пензлем або методом гідродинамічного
розпилення у 1-2 шари (без ґрунтування – 2 шари) з інтервалом 2-4 години. Не слід додавати вапна
та змішувати з емульсійними фарбами іншого типу..
Для першого фарбування свіжих неґрунтованих основ фарбу рекомендовано розбавити, залежно від
поглинальної здатності основи, додаючи до 10% води.
Для фарбування старих, добре прилеглих покриттів фарбу не розбавляти або розбавити, додаючи лише
від 3 до 5% води.




Нанесення





Фарбувати всередині приміщень за температури навколишнього середовища й основи від +10 °C.
Наносити пензлем, валиком або методом розпилення два шари фарби (на неґрунтовані основи – 3) –
другий шар після висихання попереднього, тобто приблизно через 2-4 години.
Інструменти після закінчення малярних робіт вимити водою.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

МЕТОДИ

в’язкість фарби додавання розчинника
НАНЕСЕННЯ

Пензель, валик

[с]
торговий вигляд

діаметр форсунки
пістолета
[мм]
-

[%]
-

рекомендована
кількість шарів

[MРa]
-

2

20÷21

1-2

не стосується

Пневматичне
розпилення
Гідродинамічне
розпилення*

тиск розпилення

торговий вигляд

-

0,43÷0,66

* розпилення виконанувати з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
48 місяців від дати виготовлення
УПАКОВКА
1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг
РОЗХІД
7-9 м²/кг при одношаровому нанесенні, в залежності від основи
КОЛІР
білий, фарбу можна тонувати на кольорувальному обладнанні за системою Sniezka Colour System згідно каталогу Sniezka NCS
Cascade, а також вручну за допомогою універсального пігментного концентрату Colorex
ЛОС
Граничний вміст ЛОС для цього виробу: (кат. A/a/FW): 30 г/л (2010). Виріб містить максимум 30 г/л

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
ТУ У 24.3-30648854-001:2011
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/23380 від 05.04.2013р.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
Дата придатності і номер партії: на упаковці.

БЕЗПЕКА:
Містить суміш 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [WE 220-239-6] (3:1).
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.
Берегти від дітей.
Перед застосуванням прочитати етикетку.
Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.
УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті х виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не
є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією
інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до
дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без
попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 13.01.2015
Śnieżka Max Latex
МАТОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР'ЄРІВ
- СТІЙКА ДО МИТТЯ
- не розбризкується під час фарбування
- відмінна покривна здатність
- відмінний розхід - до 10 м²/кг
- дозволяє стінам "дихати"
- екологічні властивості фарби підтверджені міжнародним екологічним сертифікатом
відповідності згідно ДСТУ ISO 14024
- польська технологія - європейська якість
ОПИС ВИРОБУ
Śnieżka Max Latex – латексна фарба, виготовлена з використанням технології Compact Comfort System, тобто формули
спеціально підібраних загущувачів та компонентів, яка оптимізує рівень розбризкування фарби, підвищує її покривну здатність та
комфортність роботи.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Фарба призначена для декоративно-захисного фарбування стін і стель з цементних, цементно-вапняних, цегляних, гіпсових,
гіпсокартонних, дерев'яних і деревопохідних матеріалів, а також для шпалер, у тому числі флізелінових та із скловолокна
всередині приміщень.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Класифікація за ступенем блиску згідно з стандартом ДСТУ EN 13300
В’язкість, віскозиметр Брукфільда, 20 °C, не менше ніж

матовий
[mPas]

Стійкість до мокрого стирання:

4500

клас 3

Густина

г/см

Час висихання покриття за температури 23±2 °C і відносної вологості повітря 50±5%
ступінь 3, найбільше
Показник концентрації водневих іонів

3

1,478±0,01

[годин]

3

од.

7,0-9,5

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ






Підготовка
основи









Основа має бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру.
Свіжі вапняно-цементні штукатурки можна фарбувати через 3-4 тижні витримування, гіпсові – через 2 тижні,
так звані «сухі штукатурки» – після висихання, шліфування й очищення від пилу.
Нові, міцні або дуже насиченого кольору покриття рекомендовано пофарбувати ґрунтувальною емульсією
Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.
Старі покриття клейових фарб видалити до відкриття штукатурки, вимити водою з додаванням мийних засобів
і сполоснути.
Старі покриття емульсійних фарб, погано прилеглі до основи, видалити, якщо тримаються міцно – вимити
водою з додаванням мийних засобів.
Вимиті покриття старих фарб залишити до висихання.
Основи з високою поглинальною здатністю (за винятком гіпсової гладі), сипкі, крихкі (тобто такі, що
залишають сліди на долоні після протирання) рекомендовано зміцнити полімерною ґрунтовкою ACRYLPUTZ®. Правильно заґрунтована основа має бути матовою.
Місця, уражені грибком, покриті пліснявою, механічно очистити та продезінфікувати протигрибковим
засобом Śnieżka ПУМА, водночас пам'ятаючи про необхідність усунення причини виникнення грибка.
Нерівності основи рекомендовано вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ,
тріщини та виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, якщо нерівності
значні – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати ґрунтувальною
емульсією Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.
Плями від підтікань води, сажі, нікотину й олії зафарбувати акриловою фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД
ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ.

Підготовка
виробу



Кольорування - фарба білого кольору є готовою до використання.



Фарбу можна тонувати на кольорувальному обладнанні за системою Sniezka Colour System згідно
каталогу Sniezka NCS Cascade, а також вручну за допомогою універсального пігментного концентрату
Colorex.



Після висихання фарби можливе незначне відхилення кольору від еталону. Тонована фарба не
підлягає поверненню по невідповідності кольору.



Фарбування – для фарбування однієї площини слід підготувати достатню кількість фарби. Під час
кольорування фарби різних виробничих партій або різного розміру упаковок, потрібно перемішувати
разом. Фарбу ретельно перемішати і наносити валиком, пензлем або методом гідродинамічного
розпилення у 1-2 шари (без ґрунтування – 2 шари) з інтервалом 2-4 години. Не слід додавати вапна
та змішувати з емульсійними фарбами іншого типу..
Для першого фарбування свіжих неґрунтованих основ фарбу рекомендовано розбавити, залежно від
поглинальної здатності основи, додаючи до 10% води.
Для фарбування старих, добре прилеглих покриттів фарбу не розбавляти або розбавити, додаючи лише
від 3 до 5% води.




Нанесення





Фарбувати всередині приміщень за температури навколишнього середовища й основи від +10 °C.
Наносити пензлем, валиком або методом розпилення два шари фарби (на неґрунтовані основи – 3) –
другий шар після висихання попереднього, тобто приблизно через 2-4 години.
Інструменти після закінчення малярних робіт вимити водою.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

МЕТОДИ

в’язкість фарби додавання розчинника
НАНЕСЕННЯ

Пензель, валик

[с]
торговий вигляд

діаметр форсунки
пістолета
[мм]
-

[%]
-

рекомендована
кількість шарів

[MРa]
-

2

20÷21

1-2

не стосується

Пневматичне
розпилення
Гідродинамічне
розпилення*

тиск розпилення

торговий вигляд

-

0,43÷0,66

* розпилення виконанувати з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
48 місяців від дати виготовлення
УПАКОВКА
1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг
РОЗХІД
8-10 м²/кг при одношаровому нанесенні, в залежності від основи
КОЛІР
білий, фарбу можна тонувати на кольорувальному обладнанні за системою Sniezka Colour System згідно каталогу Sniezka NCS
Cascade, а також вручну за допомогою універсального пігментного концентрату Colorex
ЛОС
Граничний вміст ЛОС для цього виробу: (кат. A/a/FW): 30 г/л (2010). Виріб містить максимум 30 г/л
СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

ТУ У 24.3-30648854-001:2011
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/47951 від 13.05.2011р.
БЕЗПЕКА:
Містить суміш 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [WE 220-239-6] (3:1).
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.
Берегти від дітей.
Перед застосуванням прочитати етикетку.
Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.
УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті х виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не
є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією
інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до
дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без
попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 08-10-2014

ŚNIEŻKA NATURE МАТОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР’ЄРІВ

Green Idea, виріб з низьким вмістом ЛОС
містить Teflon® surface protector, що полегшує видалення плям і забруднень
стійка до миття
дозволяє стінам «дихати»
відмінна покривна здатність та розхід - до 14 м²/л при одношаровому нанесенні
стійкі кольори

ОПИС ВИРОБУ
Śnieżka Nature – це високоякісна емульсійна латексна фарба, для якої характерна висока покривна здатністю, висока економність і
стійкість кольору малярного покриття. Створює матові, стійкі до миття покриття, які повною мірою дозволяють стінам «дихати».
Добавка Teflon®, яка міститься у фарбі Śnieżka Nature полегшує очищення, видалення плям і забруднень, підвищує стійкість до
багаторазового миття. Утворює красивий декоративний фінішний шар і при цьому є безпечною для здоров’я. Крім того, зменшує
мікродефекти основи та поліпшує адгезію фарби.

Teflon® є зареєстрованою торговою маркою компанії DuPont, яку АТ «ФФіЛ «Śnieżka» використовує за ліцензією.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Фарба призначена для декоративно-захисного фарбування стін і стель, виконаних із цементних, цементно-вапняних, гіпсових
розчинів, цегли, гіпсокартонних плит, дерев’яних і деревопохідних поверхонь, а також шпалер, флізелінових й зі скловолокна,
які експлуатують усередині приміщень.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
глянець за стандартом PN EN 13300

матовий

в’язкість, віскозиметр Брукфільда, 20 oC, мінімум

[mPas]

4000

стійкість до стирання:
за стандартом PN EN 13300

клас 2

за стандартом PN-C 81914:2002

тип 1

час висихання покриття за температури 23±2 oC і відносної вологості повітря 50±5%,
ступінь 3, найбільше

[годин]

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
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ПРИМІТКИ
і рекомендації







Поверхня, призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, очищеною від пилу й жиру,
залежно від виду основи відповідно витриманою (цементні, цементно-вапняні штукатурки: 4 тижні,
гіпсові штукатурки: 2 тижні).
Нові, міцні, шпакльовані або дуже насиченого кольору основи пофарбувати ҐРУНТУВАЛЬНОЮ
ФАРБОЮ ТМ Śnieżka.
Покриття клейових, вапняних фарб, погано прилеглі до основи шари старої фарби – видалити.
Плями від підтікань води, нікотину, олії зафарбувати фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД
ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ.
Пористі, крихкі основи з високою поглинальною здатністю рекомендовано зміцнити відповідною
ґрунтовкою ACRYL-PUTZ®.
Місця, уражені грибком, після усунення причин його виникнення захистити протигрибковим
засобом Śnieżka ПУМА.
Нерівності основи рекомендовано вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20
ФІНІШ, тріщини і виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, у
разі значних нерівностей – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і
пофарбувати ҐРУНТУВАЛЬНОЮ ФАРБОЮ ТМ Śnieżka.
Ретельна підготовка основи гарантує отримання найкращого кінцевого результату.
Фарбу перед нанесенням ретельно перемішати.
У разі використання кількох упаковок фарби одного й того ж кольору, але з різних виробничих партій
– перемішати в більшій загальній ємності.
На заґрунтовану основу наносити нерозбавлену фарбу.
Не змішувати з іншими фарбами й вапном.
Для першого фарбування нових основ з високою поглинальною здатністю допускається розбавлення
фарби питною водою в обсязі максимум 10%.
УВАГА: Фарбу однакового кольору з різних виробничих партій перелити до більшої ємності та
ретельно перемішати.
Фарбу наносити валиком (натуральним, довжина ворсу – 10-19 мм), пензлем або методом
гідродинамічного розпилення 1-2 шари (на незаґрунтовані поверхні – 2 шари) з інтервалом 2-4
години.
Наносити ретельно й рівномірно однакову кількість фарби на одиницю поверхні стіни або стелі.
Останні рухи (валиком) виконувати в одному напрямку.
Шпалери зі скловолокна фарбувати безпосередньо фарбою або дотримуючись інших
рекомендацій їх виробника.
Кінцевий результат слід оцінювати після повного висихання 2-го шару фарби.
Малярні роботи виконувати за температури основи й навколишнього середовища від +10 ºC до
+30 ºC.
Після закінчення малярних робіт інструменти вимити водою.
Покриття фарби набуває повних властивостей стійкості (до миття/стирання) через 28 днів після
закінчення малярних робіт.
З огляду на захист довкілля, не слід зливати залишки фарби у каналізацію чи викидати з
побутовими відходами.
Стелю починаємо фарбувати від вікна до середини кімнати, відповідно до напрямку падіння світла. Це
мінімізує ризик виникнення смуг.
Фарбування стін починаємо з важкодоступних місць (наприклад, біля радіаторів опалення) і кутів.
Ці поверхні найкраще фарбувати пензлем або тонким малим валиком.
Великі поверхні стін фарбуємо широким валиком (18-25 см), розподіляючи фарбу вертикальними
рухами в напрямку вгору-вниз, потім праворуч-ліворуч. Фарбування кожного фрагмента завжди
завершуємо рухами валика в одному напрямку.
Наступні фарбовані ділянки поєднувати «мокрим по мокрому».
Фарбуючи одну площину, наприклад, стіну, не слід робити перерв у роботі або виконувати
виправлення підсохлого покриття.
Фарбу на валик набираємо з надлишком і розподіляємо по поверхні ретельно і рівномірно.
Важливо не фарбувати «сухим» валиком.
Якщо кольори інтенсивні, не виконуємо місцевих виправлень після висихання покриття фарби, а
фарбуємо всю стіну.
Ведення валика по фарбованій поверхні має бути легким – без притискання його до
основи.
Під час малярних робіт не допускати утворення у фарбованому приміщенні протягів.

На мокру губку нанести мийний засіб на кшталт рідини для миття посуду або інший безпечний для
шкіри (зазначає виробник засобу), спінити.

Мити легко, не докладаючи сили.

Далі вимити поверхню чистою водою.

Очищене місце висушити паперовим рушником; папір прикладати місцево

Залишити до повного висихання

УВАГА: у разі усування забруднень на поверхні рекомендовано миття всієї поверхні (стіни) для
однакового вигляду (стосується, зокрема, запилених поверхонь)

«Жорстка» вода може залишити вапняні сліди (особливо помітні, якщо кольори інтенсивні), тому не
рекомендовано мити стіни без застосування мийного засобу.


Миття
поверхні

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

МЕТОДИ
в’язкість фарби

додавання розчинника

[с]
торговий вигляд

НАНЕСЕННЯ
Пензель, валик

тиск розпилення

[%]

діаметр форсунки
пістолета
[мм]

[MРa]

рекомендована
кількість шарів

-

-

-

1-2
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1-2

Пневматичне
розпилення
Гідродинамічне
розпилення*

не стосується

торговий вигляд

0,43 ÷0,66

-

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
48 місяців від дати виготовлення
РОЗХІД
до 14 м²/л при одношаровому нанесенні
КОЛІР
56 кольорів
ЛОС
Граничний вміст ЛОС: (кат. A/a/FW): 30 г/л (2010)
Виріб містить максимум 30 г/л
СТАНДАРТИ І СЕРТИФІКАТИ
Сертифікат Національного інституту гігієни Польщі
PN-C-81914: 2002 Тип I
PN-EN 13300 Клас II
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
БЕЗПЕКА:

Містить1,2-бензізотіазол-3(2H)-он. Може спричинити виникнення алергічної реакції.
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.
Берегти від дітей. Перед застосуванням прочитати етикетку. Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.

УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є
підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією
інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до
дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без
попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 13-01-2015

ŚNIEŻKA САТИНОВА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР’ЄРІВ
ŚNIEŻKA САТИНОВА
Фарба для інтер’єрів
У 5 разів стійкіша до миття, ніж стійкі до миття латексні фарби за стандартом PNC-81914*
містить Teflon® surface protector
легке усунення плям і забруднень
не розбризкується під час фарбування
легке нанесення, чудова покривна здатність
сертифікат Ecolabel підтверджує, що виріб є безпечним для здоров’я, не шкідливим
для довкілля і відповідає найвищим стандартам якості
сертифікат Польського комітету стандартизації на відповідність стандарту PN-C
81914:2002
*Малярне покриття, отримане після нанесення фарби Śnieżka Сатинова відповідно до рекомендацій виробника, має у 5 разів
вищу стійкість до миття, ніж латексні фарби, класифіковані як стійкі до миття за стандартом PN-C-81914. Дослідження
стійкості покриття до миття виконала дослідницька лабораторія, акредитована в цій сфері Польським центром акредитації,
№ AB 855.
Teflon® є зареєстрованою торговою маркою компанії DuPont, яка використовується АТ “ФФіЛ “Śnieżka” за ліцензією.

ОПИС ВИРОБУ
Śnieżka САТИНОВА – це фарба для інтер’єрів, виготовлена з використанням інноваційної технології Tefon® surface protector та
високоякісних смол і пігментів. Завдяки цій унікальній формулі створює надзвичайно стійкі покриття, що дозволяють зберегти
ідеальний вигляд і колір стін. З огляду на тонкий сатиновий поверхневий шар, рекомендована для застосування на гладеньких і
рівних поверхнях стін. Створює винятково стійкі до миття і стирання покриття, з яких легко можна усунути плями й забруднення.
Завдяки своїм особливим властивостям не розбризкується під час фарбування, легко наноситься та має відмінну покривну
здатність.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Фарба призначена для декоративно-захисного фарбування стін і стель, виконаних із цементних, цементно-вапняних, гіпсових
розчинів, цегли, гіпсокартонних плит, деревини й деревопохідних матеріалів, а також флізелінових та скловолокнистих шпалер,
всередині приміщень. З огляду на виняткові властивості і міцність, фарба рекомендована для фарбування приміщень, які
особливо зазнають забруднень, наприклад, комунікаційних шляхів, коридорів, приватних та офісних приміщень, залів і
підсобних приміщень закладів харчування.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
глянець за стандартом PN EN 13300

сатиновий

в’язкість, віскозиметр Брукфільда, 20 oC, мінімум

[mPas]

4200

стійкість до стирання:
за стандартом PN EN 13300

клас 2

за стандартом PN-C 81914:2002

тип 1

час висихання покриття за температури 23±2 oC і відносної вологості повітря (50±5)%,
ступінь 3, найбільше

[годин]

3

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ





Підготовка
основи







Підготовка
виробу







Поверхня, призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру, залежно
від виду основи відповідно витриманою (цементні, цементно-вапняні штукатурки – 4 тижні, гіпсові
штукатурки – 2 тижні).
Покриття клейових, вапняних фарб, погано прилеглі до основи шари старої фарби – усунути.
Плями від підтікань води, нікотину, олії – зафарбувати фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І
ПЛЯМ.
Пористі, крихкі основи з високою поглинальною здатністю рекомендовано зміцнити відповідною
ґрунтовкою ACRYL-PUTZ®.
Місця, вражені грибком, після усунення причин його виникнення потрібно захистити протигрибковим
засобом Śnieżka ПУМА .
Нерівності основи рекомендовано вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20
ФІНІШ, тріщини і виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, у разі
значних нерівностей – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати
ҐРУНТУВАЛЬНОЮ ФАРБОЮ ТМ Śnieżka.
Ретельна підготовка основи гарантує отримання найкращого кінцевого результату.
Фарбу перед нанесенням ретельно перемішати.
У разі кількох упаковок з різних виробничих партій – перемішати в більшій загальній ємності.
На заґрунтовану основу наносити нерозбавлену фарбу.
Не змішувати з іншими фарбами й вапном.
Для першого фарбування нових основ із високою поглинальною здатністю допускається розбавлення
фарби питною водою в обсязі максимум 10%.

 Фарбу

Нанесення

УВАГА

наносити валиком (натуральним, довжина ворсу 10-19 мм), пензлем або методом
гідродинамічного розпилення 1-2 шари (на незаґрунтовані поверхні – 2 шари) з інтервалом 2-4 години.
 Наносити ретельно й рівномірно однакову кількість фарби на одиницю поверхні стіни або стелі. Останні
рухи (валиком) виконувати в одному напрямку.
 Кінцевий результат слід оцінювати після повного висихання 2-го шару фарби.
 Малярні роботи виконувати за температури основи і навколишнього середовища від +10 ºC до +30 ºC.
 Флізелінові або скловолокнисті шпалери фарбувати безпосередньо фарбою або дотримуючись інших
рекомендацій їх виробника.
 Після закінчення малярних робіт інструменти вимити водою.
 З огляду на захист довкілля, не слід зливати залишки фарби в каналізацію чи викидати з побутовими
відходами.
 УВАГА: у разі усування забруднень на поверхні рекомендовано миття всієї поверхні (стіни)
 Усування забруднень або очищення основи самою водою може, з огляду на якість води, залишити

«вапняні» сліди, особливо помітні на кольорах з інтенсивним забарвленням.
 на мокру губку нанести мийний засіб на кшталт рідини для миття посуду або інший безпечний для шкіри

Миття
поверхні

(зазначає виробник засобу), спінити
 мити легко, без докладання надмірної сили, до моменту усунення забруднень. Якщо мийні засоби мають
інтенсивне забарвлення, ретельно вимити основу водою, щоб уникнути зміни кольору.
 вимити поверхню чистою водою
 очищене місце акуратно витерти насухо паперовим рушником
 залишити до повного висихання

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ

Пензель, валик
Пневматичне
розпилення

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ
в’язкість фарби

додавання розчинника

діаметр форсунки
пістолета

[с]

[%]

[мм]

[MПa]

торговий вигляд

-

-

-

не стосується

тиск розпилення

рекомендована
кількість шарів
1-2

Гідродинамічне
розпилення*

торговий вигляд

-

0,43 (517)
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1

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель395 ST PRO
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
48 місяців від дати виготовлення
УПАКОВКА
2,5 л, 5 л, 9 л
РОЗХІД
до 14 м²/л при одношаровому нанесенні
КОЛІР
білий
ЛОС
Граничний вміст ЛОС (кат. A/a/FW): 30 г/л (2010), виріб містить максимум 15 г/л
СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
Сертифікат Національного інституту гігієни Польщі: HK/B/0528/04/2012
PN-C-81914:2002 Тип I
PN-EN 13300:2002 Клас II
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
Дата придатності і номер партії на упаковці.
БЕЗПЕКА:
Містить1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, 2-метил-2H-ізотіазол-3-он. Може спричинити виникнення алергічної реакції.
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.
Берегти від дітей. Перед застосуванням прочитати етикетку. Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.
УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не
є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з
продукцією інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно,
відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних
виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 19-01-2015

Śnieżka Standart Fasad
АКРИЛОВА ЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА ДЛЯ ФАСАДІВ
СТІЙКА ДО АТМОСФЕРНИХ ФАКТОРІВ
відмінна адгезія з основою
легке нанесення
забезпечує «дихання» стін
відмінна покривна здатність та розхід – до 6 м²/кг
екологічні властивості фарби підтверджені міжнародним екологічним сертифікатом
відповідності згідно ДСТУ ISO 14024
ОПИС ВИРОБУ
Śnieżka Standart Fasad – є суспензією пігментів і наповнювачів у водній дисперсії смоли з додаванням допоміжних і
облагороджуючих компонентів. Створює матове, міцне, стійке до впливу атмосферних чинників покриття, яке повною мірою
дозволяє стінам "дихати".
ПРИЗНАЧЕННЯ
Призначена для захисно-декоративного фарбування фасадів будинків і стін усередині приміщень. Для цементних, цементновапняних, гіпсових, гіпсокартонних, дерев’яних і деревопохідних основ.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Класифікація за ступенем блиску згідно з стандартом

матовий
-1

в’язкість, віскозиметр Брукфільда, (20 oC, шпиндель № 6, швидкість 50 с ) мінімум

[mPas]

за стандартом PN-C 81913:1998, кількість рухів щіткою, мінімум

2000

за стандартом PN-EN ISO 11998:2002

тип 1

Час висихання покриття за температури 20±5 oC і відносної вологості повітря 50±5%,
ступінь 5, не більше ніж

[годин]

6000
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СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ



Підготовка
основи










Підготовка
виробу






Міцність фарбового покриття, особливо назовні приміщень, значною мірою залежить від
ретельної підготовки основи.
Поверхня, призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру, залежно
від виду основи відповідно витриманою (цементні, цементно-вапняні штукатурки – 4 тижні, гіпсові
штукатурки – 2 тижні).
Покриття клейових, вапняних фарб, погано прилеглі до основи шари старої фарби – усунути.
Плями від підтікань води, нікотину, олії всередині приміщень – зафарбувати фарбою Śnieżka ДЛЯ
СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ.
Місця, вражені грибком, після усунення причин його виникнення – захистити протигрибковим
засобом Śnieżka ПУМА .
Нерівності і виїмки основи назовні рекомендовано вирівняти шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ®
FD12 ФАСАД, нерівності і виїмки всередині приміщень вирівняти шпаклювальною масою ACRYLPUTZ® FS20 ФІНІШ, ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, у разі значних нерівностей – сипкою
шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати ґрунтувальною емульсією
Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.
На основи з високою поглинальною здатністю, пористі, крихкі та такі, що осипаються (тобто залишають
сліди пилу після протирання долонею) нанести ПОЛІМЕРНУ ҐРУНТОВКУ ГЛИБОКОГО
ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ®. Правильно заґрунтована основа має бути матовою.
Ретельна підготовка основи гарантує отримання найкращого кінцевого результату.
Фарбу перед нанесенням ретельно перемішати.
Для першого фарбування нових, не заґрунтованих основ рекомендовано розбавити фарбу, залежно від
поглинальної здатності основи, додаючи до 20% води.
Для фарбування старих покриттів емульсійних фарб із хорошою адгезією фарбу не розбавляти або
розбавити, додаючи лише 3-5% води.
УВАГА: Фарбу різних виробничих партій перелити в більшу ємність і ретельно перемішати.

Нанесення






Малярні роботи проводити за хороших погодних умов (відсутність туману, дощу, снігу).
Наносити ретельно й рівномірно однакову кількість фарби на одиницю поверхні стіни або стелі.
Кінцевий результат слід оцінювати після повного висихання 2-го шару фарби.
Малярні роботи виконувати за температури основи й навколишнього середовища від +5 ºC до +30 ºC.
Після закінчення малярних робіт інструменти вимити водою.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

МЕТОДИ

в’язкість фарби додавання розчинника
НАНЕСЕННЯ

Пензель, валик

діаметр форсунки
пістолета

рекомендована
кількість шарів

[с]

[%]

[мм]

[MРa]

торговий вигляд

-

-

-

2

20÷21

1-2

Пневматичне
розпилення
Гідродинамічне
розпилення*

тиск розпилення

не стосується

торговий вигляд

0,43 ÷0,66

-

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 місяці від дати виготовлення
УПАКОВКА
1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг

РОЗХІД
до 4-6 м²/кг при одношаровому нанесенні
КОЛІР
білий , фарбу можна забарвлювати універсальним пігментним коцентратом COLOREX (до 10% від обʼєму фарби)
ЛОС
Граничний вміст ЛОС: (кат. A/c/FW): 40 г/л (2010), виріб містить максимум 40 г/л
СТАНДАРТИ І СЕРТИФІКАТИ
ТУ У 20.3-30648854-010:2013
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/45609 від 30.05.2013р.
Система екологічної сертифікації та маркування продукції. Сертифікат №UA. 08. 002. 337
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
БЕЗПЕКА:
Берегти від дітей.
Перед застосуванням прочитати етикетку.
Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.

Дата придатності і номер партії: на упаковці.
УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є
підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією
інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до
дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без
попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 19.01.2015

ULTRA BIEL СНІЖНО-БІЛА АКРИЛОВА ФАРБА
СНІЖНО-БІЛА АКРИЛОВА ФАРБА ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ

o
o
o

доступна ціна - економне фарбування
максимальна білизна
забезпечує дихання стін

ОПИС ВИРОБУ
Ultra Biel – це акрилова фарба, що утворює сніжно-білі, матові, гладкі покриття з хорошою адгезією до основи, які дозволяють
стінам «дихати». Рекомендована для фарбування нових основ і відновлення старих малярних покриттів.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Фарба призначена для декоративного фарбування стін і стель з цементних, цементно-вапняних, вапняних, гіпсових, гіпсокартонних,
дерев’яних і деревопохідних матеріалів всередині приміщень.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Класифікація за ступенем блиску згідно з стандартом ДСТУ EN 13300

Матовий

В’язкість, віскозиметр Брукфільда, 20 °C, мінімум

[mPas]

Густина
Показник концентрації водневих іонів

г/см
од.

3

мін 3500
1,48-1,53
7,0-9,5

Час висихання покриття за температури 20±5 °C і відносної вологості повітря 50±5%
ступінь 3, не більше ніж

[годин]

3

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

 Основа має бути міцною, сухою, очищеною від пилу й жиру.
 Свіжі вапняно-цементні штукатурки можна фарбувати через 3-4 тижні витримування, гіпсові – через 2 тижні,
так звані «сухі штукатурки» – після висихання, шліфування й очищення від пилу.

 Нові, міцні або дуже насиченого кольору покриття рекомендовано пофарбувати ґрунтувальною емульсією

Підготовка
основи



Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.
Старі покриття клейових фарб видалити до відкриття штукатурки, вимити водою з додаванням мийних
засобів і сполоснути.
Старі покриття емульсійних фарб, погано прилеглі до основи, видалити, якщо тримаються міцно – вимити
водою з додаванням мийних засобів.

 Вимиті покриття старих фарб залишити до висихання.
 Основи з високою поглинальною здатністю (за винятком гіпсової гладі), сипкі, крихкі (тобто такі, що
залишають сліди на долоні після протирання) рекомендовано зміцнити ПОЛІМЕРНОЮ ҐРУНТОВКО
ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ®. Правильно заґрунтована основа має бути матовою.
 Місця, уражені грибком, покриті пліснявою, механічно очистити і продезінфікувати протигрибковим
засобом Śnieżka ПУМА, водночас пам'ятаючи про необхідність усунення причини виникнення грибка.
 Нерівності основи рекомендовано вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ,
тріщини та виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX 23 ФЛЕКС, якщо
нерівності значні – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST 10 СТАРТ і пофарбувати
ґрунтувальною емульсією Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.
 Плями від підтікань води, сажі, нікотину й олії зафарбувати акриловою фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД
ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ.

Підготовка
виробу

Можливе загусання виробу, яке зникає після додавання до 5% води і ретельного перемішування.
Фарбу перед нанесенням ретельно перемішати.
На заґрунтовані основи наносити нерозбавлену фарбу.
Для фарбування старих, добре прилеглих покриттів фарбу не розбавляти або розбавити, додаючи лише
від 3 до 5% води.

Нанесення

Фарбувати всередині приміщень за температури навколишнього середовища й основи від +10 °C.
Наносити пензлем, валиком або методом розпилення.
Після нанесення першого шару почекати до висихання.
Отримане покриття набуває повних естетичних і експлуатаційних властивостей після цілковитого висихання.
Залежно від основи наносити наступні шари з 2-3годинними інтервалами.
Інструменти після закінчення малярних робіт вимити водою.
Температура зберігання: від +5 °C до +30 °C.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

МЕТОДИ

в’язкість фарби додавання розчинника
НАНЕСЕННЯ

Пензель, валик

тиск розпилення

[с]
торговий вигляд

[%]

[мм]

[MРa]

-

-

-

-

до 20

1,4

0,5

торговий вигляд

-

0,43÷0,66

20÷21

Пневматичне
розпилення
Гідродинамічне
розпилення*

діаметр форсунки
пістолета

рекомендована
кількість шарів

2
до отримання
покриття
2

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
48 місяців від дати виготовлення
УПАКОВКА
1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг
РОЗХІД
5-6,5 м²/кг при одношаровому нанесенні, в залежності від основи
КОЛІР
білий, фарбу також можна тонувати в довільний колір універсальним пігментним концентратом COLOREX(до 10% від об’єму фарби)
ЛОС
Граничний вміст ЛОС (кат. A/a/FW): 30 г/л(2010), виріб містить максимум 30 г/л

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
ТУ У 24.3-30648854-001:2011

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/47951 від 13.05.2011р.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
БЕЗПЕКА:
Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он. Може спричинити виникнення алергічної реакції.
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.
Берегти від дітей.
Перед застосуванням прочитати етикетку.
Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.

УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є
підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією
інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до
дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без
попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 19.01.2015

Śnieżka White Effect

o
o
o
o

МАТОВА АКРИЛОВА ФАРБА ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ
добра покривна здатність
легке нанесення
дозволяє стінам дихати
супербіла

ОПИС ВИРОБУ

Śnieżka White Effect – це фарба яка складається із суміші пігментів і наповнювачів у водній дисперсії акрилової
смоли з додаванням допоміжних компонентів. Створює матове, супербіле покриття, яке дозволяє стінам "дихати".
ПРИЗНАЧЕННЯ
Фарба призначена для декоративного фарбування стін і стель з цементних, цементно-вапняних, вапняних, гіпсових, гіпсокартонних,
дерев’яних і деревопохідних матеріалів всередині приміщень.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Класифікація за ступенем блиску згідно з стандартом ДСТУ EN 13300

Матовий

В’язкість, віскозиметр Брукфільда, 20 °C, мінімум

[mPas]

Густина
Показник концентрації водневих іонів

г/см
од.

3

мін 5000
1,46-1,51
7,0-9,5

Час висихання покриття за температури 20±5 °C і відносної вологості повітря 50±5%
ступінь 3, не більше ніж

[годин]

Масова частка нелетких речовин

%

3
52,5±2

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

 Основа має бути міцною, сухою, очищеною від пилу й жиру.
 Свіжі вапняно-цементні штукатурки можна фарбувати через 3-4 тижні витримування, гіпсові – через 2 тижні,
так звані «сухі штукатурки» – після висихання, шліфування й очищення від пилу.

 Нові, міцні або дуже насиченого кольору покриття рекомендовано пофарбувати ґрунтувальною емульсією
Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.

 Старі покриття клейових фарб видалити до відкриття штукатурки, вимити водою з додаванням мийних
засобів і сполоснути.
Підготовка
основи

 Старі покриття емульсійних фарб, погано прилеглі до основи, видалити, якщо тримаються міцно – вимити
водою з додаванням мийних засобів.

 Вимиті покриття старих фарб залишити до висихання.
 Основи з високою поглинальною здатністю (за винятком гіпсової гладі), сипкі, крихкі (тобто такі, що
залишають сліди на долоні після протирання) рекомендовано зміцнити полімерною ґрунтовкою ACRYLPUTZ®. Правильно заґрунтована основа має бути матовою.
 Місця, уражені грибком, покриті пліснявою, механічно очистити і продезінфікувати протигрибковим
засобом Śnieżka ПУМА, водночас пам'ятаючи про необхідність усунення причини виникнення грибка.
 Нерівності основи рекомендовано вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ,
тріщини та виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX 23 ФЛЕКС, якщо
нерівності значні – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST 10 СТАРТ і пофарбувати
ґрунтувальною емульсією Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.
 Плями від підтікань води, сажі, нікотину й олії зафарбувати акриловою фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД
ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ.

Підготовка
виробу

Можливе загусання виробу, яке зникає після додавання до 5% води і ретельного перемішування.
Фарбу перед нанесенням ретельно перемішати.
На заґрунтовані основи наносити нерозбавлену фарбу.
Для фарбування старих, добре прилеглих покриттів фарбу не розбавляти або розбавити, додаючи лише
від 3 до 5% води.

Нанесення

Фарбувати всередині приміщень за температури навколишнього середовища й основи від +10 °C.
Наносити пензлем, валиком або методом розпилення.
Після нанесення першого шару почекати до висихання.
Отримане покриття набуває повних естетичних і експлуатаційних властивостей після цілковитого висихання.
Залежно від основи наносити наступні шари з 2-годинними інтервалами.
Інструменти після закінчення малярних робіт вимити водою.
Температура зберігання: від +5 °C до +30 °C.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

МЕТОДИ

в’язкість фарби додавання розчинника
НАНЕСЕННЯ

Пензель, валик
Пневматичне
розпилення
Гідродинамічне
розпилення*

діаметр форсунки
пістолета

тиск розпилення

[с]
торговий вигляд

[%]

[мм]

[MРa]

-

-

-

-

до 20

1,4

0,5

торговий вигляд

-

0,43÷0,66

20÷21

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
48 місяців від дати виготовлення
УПАКОВКА
4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг
РОЗХІД
6-8 м²/кг при одношаровому нанесенні , в залежності від основи
КОЛІР
білий, фарбу також можна тонувати в довільний колір універсальною пігментною пастою COLOREX
ЛОС
Граничний вміст ЛОС (кат. A/a/FW): 30 г/л(2010), виріб містить максимум 30 г/л

рекомендована
кількість шарів

2
до отримання
покриття
2

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

ТУ У 24.3-30648854-001:2011
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/56079 від 05.09.2014р.
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
БЕЗПЕКА:
Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он. Може спричинити виникнення алергічної реакції.
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.
Берегти від дітей.
Перед застосуванням прочитати етикетку.
Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.

УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є
підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією
інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до
дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без
попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 10.06.2014

Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА
ЛАТЕКСНА ҐРУНТУВАЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ
вирівнює поглинальну здатність та забезпечує однорідність поверхні
зменшує розхід фінішних емульсій
забезпечує «дихання» стін
екологічні властивості ґрунтувальної фарби підтверджені міжнародним екологічним
сертифікатом відповідності згідно ДСТУ ISO 14024

ОПИС ВИРОБУ
Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА – це суспензія пігментів і наповнювачів у водній дисперсії латексної смоли з
додаванням допоміжних та облагороджуючих компонентів. Завдяки спеціальним добавкам наноситься товстим
шаром і нівелює різницю у фактурі та забарвленні основи. Проникає в основу, поліпшуючи адгезію шару
поверхневої фарби та зменшує її розхід. ВикористанняŚnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА значно знижує вартість
фарбування, оскільки для отримання бажаного ефекту, як правило, достатньо одного шару ґрунтувальної фарби й
одного – поверхневої Екологічні властивості ґрунтувальної фарби підтверджені міжнародним екологічним
сертифікатом відповідності згідно ДСТУ ISO 14024.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Рекомендована для першого фарбування гіпсокартонних плит та основ з неоднорідною фактурою. Відмінно покриває
цементні, цементно-вапняні штукатурки, деревину й деревопохідні матеріали в житлових будинках, приміщеннях
громадського призначення і промислових спорудах.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Класифікація за ступенем блиску згідно з стандартом ДСТУ EN 13300
В’язкість, віскозиметр Брукфільда, 20 °C, мінімум

глибоко
матовий
[mPas]

Густина

г/см

Показник концентрації водневих іонів

од.

Час висихання покриття за температури 20±5 °C і відносної вологості повітря 50±5%

3

[годин]

5000
1,601,65
7,0-9,5

3

ступінь 3, не більше ніж
ступінь 3, не більше ніж
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ




Підготовка
основи






Основа має бути сухою, очищеною від пилу і забруднень.
Свіжі вапняно-цементні штукатурки витримувати 3-4 тижні, гіпсові – 2-3 тижні.
Сухі шви гіпсокартонних плит відшліфувати наждачним папером або абразивною сіткою і
очистити від пилу.
Старі, погано прилеглі до основи покриття емульсійних фарб видалити, якщо тримаються міцно
– вимити водою з додаванням мийних засобів, сполоснути й залишити до висихання.
Основи з високою поглинальною здатністю, сипкі, крихкі (тобто такі, що залишають сліди на
долоні після протирання) рекомендовано зміцнити ПОЛІМЕРНОЮ ҐРУНТОВКОЮ ГЛИБОКОГО
ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ®. Правильно заґрунтована основа має бути матовою.
Нерівності основи рекомендовано вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ®
FS20 ФІНІШ, тріщини та виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23
ФЛЕКС, а якщо нерівності значні – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ.



Підготовка
виробу





Нанесення






Можливе загусання виробу, яке зникає після додавання до 5% води та ретельного
перемішування.
Фарбу ретельно перемішати.
У разі нанесення пензлем або валиком рекомендовано не розбавляти.
Не
додавати
до фарбиприміщень
титановихза
білил,
вапна або
крейди.
Фарбувати
всередині
температури
навколишнього
середовища й основи від
+10 °C
Наносити один шар фарби.
Поверхневі фарби наносити через 2-4 години.
У разі фарбування гідродинамічним розпиленням потрібно підібрати робочу в’язкість, додаючи 510% води.
Малярні інструменти після закінчення робіт вимити водою.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ
в’язкість фарби додавання
розчинника
[с]

Пензель, валик торговий
вигляд
Пневматичне

діаметр форсунки
пістолета

рекомендована
кількість шарів

[%]

[мм]

[MРa]

-

-

-

1

20÷21

1

не стосується

розпилення
Гідродинамічне
торговий
розпилення*
вигляд

тиск
розпилення

-

0,43÷0,66

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 місяців від дати виготовлення
УПАКОВКА
1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг
РОЗХІД
до 3,5-4,5 м²/кг при одношаровому нанесенні, в залежності від основи
КОЛІР
білий
ЛОС
Граничний вміст ЛОС (кат. A/g/FW); 30 г/л (2010); виріб містить максимум 30 г/л
СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
ТУ У 24.3-30648854-001:2011
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/47951 від 13.05.2011р.
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ

БЕЗПЕКА:
Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он. Може спричинити виникнення алергічної реакції.
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.
Берегти від дітей. Перед застосуванням прочитати етикетку. Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.
УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання
виробу, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються
поза його контролем. Будь-яке втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість
застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією інших Виробників не несемо жодної відповідальності.
Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду.
Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього інформування про цей
факт споживачів.

Остання актуалізація: 13-01-2015

ŚNIEŻKA АКРИЛОВА ФАРБА ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ
АКРИЛОВА ФАРБА ДЛЯ СТІН І СТЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
◦ Ізолює плями, зміцнює основу
◦ Захищає від розвитку грибка
◦ Чудова адгезія до основи

ПРИЗНАЧЕННЯ
Для ґрунтувального фарбування та відновлення стін і стель, виконаних із цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних плит
тощо, всередині житлових будинків і будівель громадського призначення. Особливо рекомендована для зафарбовування плям
від підтікань води, сажі, нікотину, олії, а також інших жирів.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Декоративний ефект покриття
Густина за температури 20±0,1 ºC, найбільше, [г/см³]
Час висихання покриття за температури 20±2 °C і відносної вологості
повітря 55±5%
Покриття сухе на дотик, найбільше, [годин]
Розчинник

матове
1,7

2
Śnieżka Розчинник олійно-фталевий деароматизований
Śnieżka Розчинник олійно-фталевий

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ



Підготовка
основи



Підготовка
виробу





Основа, призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, очищеною від пилу.
Свіжі цементно-вапняні штукатурки можна фарбувати через місяць від часу їх виконання. Шорсткі
цементно-вапняні штукатурки рекомендовано вигладити шпаклівкою, наприклад, ACRYL-PUTZ® FS20
ФІНІШ. Нерівності основи рекомендовано вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ®
FS20 ФІНІШ, тріщини і виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС
або, якщо нерівності значні, – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ i
пофарбувати ґрунтувальною емульсією Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.
Плями від підтікань води висушити, від сажі – видалити не прилеглі до основи частки, від жиру й
нікотину – фарбувати безпосередньо.
Місця, вражені грибком, покриті пліснявою, очистити механічно і продезінфікувати протигрибковим
препаратом ŚnieżkaПУМА, водночас пам’ятаючи про необхідність усунення причин виникнення
грибка.
Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати.
Не змішувати з вапном чи іншими водорозчинним виробами (емульсійні фарби).
Допускається додавання до 2% деароматизованого розчинника ŚNIEŻKA у разі надмірного збільшення
в’язкості під час зберігання.

Нанесення

Малярні роботи виконувати за температури основи й навколишнього середовища від +5 °C до +25 °C.
Фарбу в торговому вигляді нанести у два шари з інтервалом 4 години за температури +20°C; низька
температура навколишнього середовища і висока вологість подовжують час висихання, у зв’язку з чим
рекомендовано наносити другий шар наступного дня.
Під час зафарбовування плям наносити на них фарбу слід так само, як і на нові основи, а надалі всю
поверхню можна пофарбувати емульсійною фарбою.
Фарбувати пензлем чи валиком або методом гідродинамічного розпилення.
Використані для фарбування інструменти вимити деароматизованим розчинником.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

МЕТОДИ
в’язкість фарби

додавання розчинника

[с]

[%]

[мм]

[MРa]

торговий вигляд

-

-

-

2

20÷21

1-2

НАНЕСЕННЯ
Пензель, валик

діаметр форсунки
пістолета

Пневматичне
розпилення
Гідродинамічне
розпилення *

тиск розпилення

рекомендована
кількість шарів

не стосується

торговий вигляд

-

0,43÷0,66

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 місяці

УПАКОВКА
400 мл, 1 л
РОЗХІД
до 9 м²/л при одношаровому нанесення залежно від типу основи та способу нанесення
КОЛІР
білий
ЛОС
Граничний вміст ЛОС для цього виробу: (кат. A/g/FR): 350 г/л (2010). Виріб містить максимум 350 г/л
СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
Гігієнічний сертифікат: 144/322/160/2013
СТАНДАРТ ZN-SN-002:2009/Az1:2010

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
Знаки GHS02, GHS07
Напис: УВАГА
Містить вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізо-алкани, циклічні, <2% ароматичних сполук.
Містить 2-октилізотіазол-3(2H)-он, бутилкарбамат 3-йодо-2-пропінілу. Може спричинити виникнення алергічної реакції.
Шкідливо діє на водні організми, викликаючи довготривалі негативні наслідки.
Легкозаймиста рідина і пари.
Може викликати сонливість або запаморочення.
Повторюваний вплив може спричинити пересушування або тріскання шкіри.
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку. Берегти
від дітей.
Перед застосуванням прочитати етикетку.
Надягати захисні рукавиці/захисний одяг/засоби захисту очей/ засоби захисту обличчя.
У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести або винести постраждалого на свіже повітря і забезпечити йому
умови для вільного дихання
Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.

УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не
є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з
продукцією інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно,
відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних
виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 19-01-2015

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПІГМЕНТНИЙ КОНЦЕНТРАТ ŚNIEŻKA КОЛОРЕКС

легкий у застосуванні
широка гама кольорів
універсальний – для водних фарб і фарб на основі розчинників

ОПИС ВИРОБУ
Śnieżka КОЛОРЕКС – це водна дисперсія пігментів із додаванням допоміжних засобів, які дозволяють поєднувати
концентрат із виробами як на водній основі, так і на основі розчинників.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Призначений для тонування в обраний колір готових водорозчинних фарб і фарб на основі розчинників: емульсійних,
клейових фарб, фталевих, хлоркаучукових емалей, вапняних та інших. Деякі з кольорів, представлених у карті кольорів,
можна застосовувати назовні приміщень.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
В’язкість (чашка Форда Ø 5 мм), 20 °C
Густина

[с]

5-15

[г/см³]

1,00-1,70

pH

7-9

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Перед використанням інтенсивно струснути для надання однорідності вмісту упаковки.
Для підбору відповідного кольору тонованої фарби рекомендовано попередньо змішати
КОЛОРЕКС із фарбою в меншій кількості для проби та підсушити на стіні (водні фарби
можна сушити за допомогою вентилятора чи фена для волосся); можливу корекцію
отриманого кольору можна виконати шляхом додавання відповідної кількості КОЛОРЕКС
або фарби.
 Після визначення пропорцій остаточне тонування потрібно здійснити в такій кількості, яка
буде достатньою для фарбування всієї поверхні.
 Додавати не більш ніж 1 упаковку на 1 літр тонованої фарби.
 Додавання понад 10% об’єму концентрату до фарб, що швидко сохнуть, може призвести
до подовження часу висихання та зменшення глянцю, а в емульсійних фарбах – до
зниження їхніх характеристик міцності.
Фарбу з додаванням КОЛОРЕКС наносити на основу згідно з рекомендаціями, зазначеними
на етикетці фарби. Не додавати до виробів, які твердіють під впливом вологи.



Підготовка виробу і
нанесення

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ

в’язкість
фарби

додавання
розчинника

діаметр форсунки
пістолета

тиск
розпилення

[с]

[%]

[мм]

[мРa]

рекомендована
кількість шарів

Пензель, валик
Пневматичне
розпилення

згідно з рекомендаціями для цієї фарби

згідно з рекомендаціями для цієї фарби

Гідродинамічне
розпилення

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 місяці від дати виготовлення
УПАКОВКА
100 мл
РОЗХІД
не стосується
КОЛІР
28 кольорів відповідно до карти кольорів, інтенсивність залежить від типу використаної фарби
СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
ZN-SN-043:2012
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
Берегти від дітей. Температура зберігання – вище від +5 °C
УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу,
однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його
контролем. Будь-яке втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У
разі поєднання з продукцією інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було
надано добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на
зміну змісту в наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

ЕМУЛЬСІЙНІ ФАРБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ŚNIEŻKA КУХНЯ-ВАННА
БАЗА

Сертифікат Національного
інституту гігієни Польщі:
HK/B/1206/01/2005
PN-C 81914:2002 Тип I

ЛАТЕКСНА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР‘ЄРІВ З
ВМІСТОМ СИЛІКОНУ

• містить чисте срібло
• захищає покриття від розвитку бактерій та грибка
• підвищена стійкість до впливу вологи
• не розбризкується під час фарбування
• стійка до миття та стирання
ŚNIEŻKA КУХНЯ-ВАННА БАЗА – це високоякісна водоемульсійна фарба. Особливі властивості фарби Sniezka КУХНЯ-ВАННА
дозволяють їй бути простою у використанні, вона не розбризкується під час фарбування, має відмінну покривну здатність і розхід,
забезпечує "дихання" стін. Емульсія призначена для фарбування приміщень, що особливо піддаються періодичній дії вологи.
Застосовується скрізь, де внаслідок високої вологості повітря можливе утворення плісняви на поверхні (ванні кімнати, пральні,
басейни, кухні, пивоварні, пекарні, підвали тощо). Може застосовуватись до мінеральних, гіпсових штукатурок, бетону, газобетону,
гіпсокартону, шпалер зі скловолокна всередині приміщень. Створює покриття, стійкі до стирання та багаторазового миття водою з
додаванням миючих засобів, а також зменшує поглинання основою вологи. Завдяки використанню чистого срібла фарба працює
біоактивно настільки довго, допоки вона знаходиться на стіні та не мігрує у повітря. Вона протистоїть шкідливим для здоров'я
бактеріям, що осідають на шарі фарби. Молекули срібла не допускають виникнення грибка і полегшують забезпечення оптимальних
гігієнічних умов у приміщеннях, що піддаються дії мікроорганізмів.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Густина бази

[г/см3]

База А: 1,46 - 1,51
База В 1,42 - 1,47
База С 1,24 - 1,29

час висихання при температурі +23±20C та відносній вологості повітря 50±5%
ступінь 5, найбільше
якісна покривна здатність після тонування база А
база В,С
вигляд покриття
Ліміт вмісту ЛОС (категорія A/a/FW),30 г/л(2010)

[годин]
ступінь
ступінь
матове
нижче 30 г

3
I,IІ
IІ, IІI

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

підготовка
основи

• місця, вражені грибком, покриті пліснявою, очистити механічно та продезінфікувати протигрибковим
засобом PUMA ТМ ŚNIEŻKA, водночас пам'ятаючи про необхідність усунення причин появи грибка
• у разі сильного враження стін грибком застосовувати методи, які пропонуються спеціалізованими
компаніями
• при фарбуванні неуражених стін діяти як при фарбуванні звичайними фарбами звичайних стін, тобто
поверхня, призначена для фарбування, повинна бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру
• свіжі цементні, цементно-вапняні штукатурки можна фарбувати через 3-4 тижні після накладання,
гіпсові – через 2 тижні, так звані „сухі штукатурки” – після висихання, шліфування та очищення від пилу
• старі покриття клейових фарб усунути до штукатурки, промити водою з додаванням миючих засобів
та сполоснути
• старі покриття емульсійних фарб, які погано прилягають до основи, усунути, ті, що тримаються міцно,
промити водою з додаванням миючих засобів
• дати промитим покриттям старих фарб висохнути
• основи з високою поглинальною здатністю, вільно зв'язані, з крихкими компонентами (тобто такі, що
залишають сліди на долоні після протирання) рекомендується зміцнити ПОЛІМЕРНОЮ ҐРУНТОВКОЮ
УНІВЕРСАЛЬНОЮ або ПОЛІМЕРНОЮ ГРУНТІВКОЮ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ® залежно від
потреби. Належним чином заґрунтована основа повинна мати сатиновий глянець.
• нерівності основи рекомендується вирівняти шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ,
тріщини та виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX, у випадку значних
нерівностей – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 START або ACRYL-PUTZ® ST11 START S та
покрити ҐРУНТУВАЛЬНОЮ ФАРБОЮ ТМ ŚNIEŻKA
• плями від підтікань води, сажі, нікотину і олії зафарбувати акриловою фарбою ŚNIEŻKA ДЛЯ СЛІДІВ ВІД
ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ

Виробник:
АТ “Фабрика Фарб і Лаків “Śnieżka”, 39-102 Любзіна, 34 A
Торговий відділ: 39-207 Бжезніца, вул. Дембіцька, 44,
тел. (014) 681-11-11 факс (014) 682-22-22
тел. +48 681-11-11 факс +48 682-22-22
www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl

Імпортер:
ТзОВ «Снєжка-Україна»,
81000, Україна, Львівська обл., м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а
Приймальня: тел.: (03259) 78150, 78151, факс: (03259) 60120,
Відділ збуту: тел.: (03259) 60152

www.sniezka.ua
АКТУАЛІЗАЦІЯ 12.03.2013

ЕМУЛЬСІЙНІ ФАРБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

підготовка
виробу

нанесення

примітки

МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ

• база не є виробом, готовим до використання, і потребує тонування в системі колорування,
•для фарбування однієї поверхні підготувати достатню кількість фарби,
•колір на базах різних партій або різних розмірів упаковки перемішати разом.
• перед дозуванням пігменту упаковку перевернути кришкою вниз, це забезпечить рівномірне перемішування
продукту
• фарбу перед використанням ретельно перемішати,
• для першого фарбування свіжих, не заґрунтованих основ рекомендується розбавити фарбу
залежно від поглинальної здатності основи, додаючи до 20% води
• для фарбування старих покриттів, що добре прилягають, не розбавляти або розбавити, додаючи від 3
до 5 % води
• фарбувати всередині приміщень при температурі навколишнього середовища і основи від +10 0С
• наносити пензлем, валиком або розпилювачем два шари фарби (на незаґрунтовані основи – три шари),
кожен наступний шар після висихання попереднього, тобто приблизно через 2-4 години
• у кількості мінімум 0,1 л/м2 (для одного шару)
• фарбу слід наносити ретельно і рівномірно, однакову кількість фарби на одиницю поверхні
• під час малярних робіт та після їх закінчення приміщення провітрювати до зникнення запаху
• після закінчення малярних робіт інструменти вимити водою
• у разі застосування на об'єктах громадського користування стосовно використання виробу слід
проконсультуватися з виробником,
• біоцидні властивості фарби ŚNIEŻKA КУХНЯ-ВАННА з додаванням чистого срібла було підтверджено
результатами лабораторних досліджень. Дослідження антибактеріальних, протигрибкових
і протидріжджових властивостей проведено POCH S.A. в Глівіце (компанія POCH S.A входить до
складу Avantor Performance Materials, світового лідера з виробництва лабораторних і спеціальних
хімічних
речовин),
• ŚNIEŻKA КУХНЯ-ВАННА була зареєстрована в Бюро реєстрації лікарських засобів,
виробів медичного призначення та біоцидних засобів, отримавши дозвіл № 4885/12 на продаж як
біоцидний
виріб (кат.І, група 2 – біостатична
фарба з протигрибковими та антибактеріальними
властивостями
для фарбування стін і стель всередині приміщень).
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ
додавання
діаметр жиклера
в’язкість фарби
тиск розпилення
рекомендована
розчинника
пістолету
кількість шарів
[с]
[%]
[мм]
[MPa]
торговий вигляд
2

пензель, валик
пневматичне
не стосується
розпилення
гідродинамічне
торговий вигляд
0,43-0,66
розпилення*
*- розпилення виконується на обладнанні фірми Graco, модель 395 ST PRO

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ :
УПАКОВКА:
РОЗХІД:
НАЯВНІ КОЛЬОРИ:

20-21

1-2

24 місяці від дати виготовлення
металеві банки: База A; 0,94л, 2,82л, База B i C; 0,9л, 2,7л
2
до 12 м /л при одношаровому нанесенні залежно від виду основи та способу нанесення
95 кольорів з палітри фарб NCS
NCS-NATURAL COLOR SYSTEM - власність і використання ліцензії Скандинавського Інституту Кольору SA SCI - Швеція, Стокгольм, 2001.
Зразки оригінальних стандартів NCS доступні через місцевого дистриб'ютора NCS.
Каталог кольорів виробів для захисту та декорування деревини виробництва АТ “ФФіЛ “Śnieżka” – власність АТ “ФФіЛ “Śnieżka”

ВКАЗІВКИ БГП та ППБ
Виріб негорючий. Не класифікується як небезпечний матеріал. В процесі малярних робіт та після їх закінчення приміщення
потрібно провітрити до зникнення характерного запаху, після цього воно придатне до користування. Виріб зберігати у
місці, недоступному для дітей.
Виріб водорозчинний, берегти від замерзання та сонячних променів. Температура зберігання від +5 до +30º С.
Виріб містить активні речовини: срібло 0,003 г/100 г.
Інформація стосовно прямих і непрямих побічних наслідків застосування. Уникати потрапляння на шкіру та в очі.
При тривалому впливі через дихальні шляхи може виникнути погане самопочуття. Після проковтування можуть виникнути
дисфункції шлунково-кишкового тракту.
Перша допомога. При контакті зі шкірою: зняти забруднений одяг, шкіру вимити водою з милом і сполоснути. При
контакті з очима промити очі при відкритих повіках під проточною водою мінімум 10 хвилин. Після проковтування:
Виробник:
АТ “Фабрика Фарб і Лаків “Śnieżka”, 39-102 Любзіна, 34 A
Торговий відділ: 39-207 Бжезніца, вул. Дембіцька, 44,
тел. (014) 681-11-11 факс (014) 682-22-22
тел. +48 681-11-11 факс +48 682-22-22
www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl

Імпортер:
ТзОВ «Снєжка-Україна»,
81000, Україна, Львівська обл., м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а
Приймальня: тел.: (03259) 78150, 78151, факс: (03259) 60120,
Відділ збуту: тел.: (03259) 60152

www.sniezka.ua
АКТУАЛІЗАЦІЯ 12.03.2013

ЕМУЛЬСІЙНІ ФАРБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

прополоскати ротову порожнину і запити великою кількістю води та звернутись до лікаря. При вдиханні: вивести на свіже
повітря
Поводження з відходами
Залишок цього виробу і його упаковку необхідно передавати на завод по утилізації відходів або у спеціально призначені
контейнери. Порожня та очищена упаковка підлягає вторинній переробці.
ПРИМІТКИ
Інформація, що міститься у карті характеристики виробу, призначена для забезпечення оптимального використання
виробу, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови застосування залишаються поза
його контролем. Будь-яке втручання у склад продукції неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного
матеріалу. У випадку поєднання з продукцією інших виробників ми не несемо жодної відповідальності. Викладена вище
інформація була надана добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою
право на зміну змісту в наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

Виробник:
АТ “Фабрика Фарб і Лаків “Śnieżka”, 39-102 Любзіна, 34 A
Торговий відділ: 39-207 Бжезніца, вул. Дембіцька, 44,
тел. (014) 681-11-11 факс (014) 682-22-22
тел. +48 681-11-11 факс +48 682-22-22
www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl

Імпортер:
ТзОВ «Снєжка-Україна»,
81000, Україна, Львівська обл., м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а
Приймальня: тел.: (03259) 78150, 78151, факс: (03259) 60120,
Відділ збуту: тел.: (03259) 60152

www.sniezka.ua
АКТУАЛІЗАЦІЯ 12.03.2013

Остання актуалізація: 13-01-2015

ŚNIEŻKA ДЛЯ КУХНІ ТА ВАННОЇ КІМНАТИ

- ЛАТЕКСНА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР’ЄРІВ З ДОДАВАННЯМ СИЛІКОНУ
- містить чисте срібло
- покриття захищене від розвитку бактерій і грибків
- оптимізує гігієну повітря в приміщенні
- стійка до миття
- не розбризкується під час нанесення
- підвищена стійкість до вологи
ПРИЗНАЧЕННЯ
Біостатична фарба з протигрибковими й антибактеріальними властивостями. Призначена для декоративно-захисного
фарбування стін і стель із цементних, цементно-вапняних, гіпсових штукатурок, цегли, гіпсокартонних плит, дерев’яних,
деревопохідних поверхонь і шпалер, у тому числі зі скловолокна, всередині приміщень (за винятком медичних
закладів).Особливо рекомендована для приміщень, які зазнають періодичного впливу вологи (ванні кімнати, пральні, кухні тощо).
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
глянець за стандартом PN EN 13300, залежно від фінішного шару

матовий

в’язкість, віскозиметр Брукфільда, 20 oC, мінімум

[mPas]

4500

стійкість до стирання:
за стандартом PN EN 13300

клас 2

за стандартом PN-C 81914:2002

тип I

час висихання покриття за температури 23±2 oC і відносної вологості повітря 50±5%,
ступінь 3, найбільше

[годин]

3

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ







Підготовка
основи








Місця, уражені грибком, покриті пліснявою, очистити механічно та застосувати протигрибковий засіб
Śnieżka ПУМА, водночас пам'ятаючи про необхідність усунення причин появи грибка.
У разі сильного враження стін грибком застосовувати методи, які пропонують спеціалізовані компанії.
Під час фарбування не уражених стін діяти, як під час фарбування звичайними фарбами звичайних
стін: поверхня, призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, очищеною від пилу й жиру.
Свіжі цементні, цементно-вапняні штукатурки можна фарбувати через 3-4 тижні витримування, гіпсові –
через 2 тижні, так звані «сухі штукатурки» – після висихання, шліфування та очищення від пилу.
Старі покриття клейових фарб видалити до відкритої штукатурки, промити водою з додаванням мийних
засобів і сполоснути.
Старі покриття емульсійних фарб, погано прилеглих до основи, видалити, якщо тримаються міцно,
промити водою з додаванням мийних засобів.
Помиті покриття старих фарб залишити для висихання.
Основи з високою поглинальною здатністю, слабкі, крихкі (тобто такі, що залишають сліди на долоні
після протирання) рекомендовано зміцнити полімерною ґрунтовкою ACRYL-PUTZ®. Правильно
заґрунтована основа має бути матовою.
Нерівності основи рекомендовано вирівняти шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ,
тріщини і виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, або, якщо
нерівності значні, – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати
ґрунтувальною емульсією Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.
Плями від підтікань води, сажі, нікотину й олії зафарбувати акриловою фарбою ŚNIEŻKA ДЛЯ СЛІДІВ
ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ.




Підготовка
виробу







Нанесення





ПРИМІТКИ




Фарбу перед нанесенням ретельно перемішати.
Якщо ви придбали кілька упаковок одного й того ж кольору з різних виробничих партій, фарбу
потрібно перемішати в більшій спільній ємності.
Для першого фарбування свіжих, незаґрунтованих основ рекомендовано розбавити фарбу, залежно
від поглинальної здатності основи, додаючи до 20% води.
Для фарбування старих, добре прилеглих покриттів фарбу не розбавляти або розбавити, додаючи
лише від 3% до 5% води.
0

Фарбувати всередині приміщень за температури навколишнього середовища й основи вище +10 С.
Наносити пензлем, валиком або методом розпилення два шари фарби (на незаґрунтовані основи –
три шари) – наступний шар після висихання попереднього, тобто приблизно через 2-4 години.
Інструменти після закінчення малярних робіт вимити водою.
У разі застосування на об'єктах громадського користування щодо використання виробу слід
проконсультуватися з виробником.
Біоцидні властивості фарби Śnieżka ДЛЯ КУХНІ ТА ВАННОЇ КІМНАТИ з додаванням чистого срібла
підтверджено
результатами
лабораторних
досліджень.
Дослідження
антибактеріальних,
протигрибкових і протидріжджових властивостей проводила POCH S.A. у Глівіце (компанія POCH S.A
входить до складу Avantor Performance Materials – світового лідера з виробництва лабораторних і
спеціальних хімічних речовин),
Фарбу Śnieżka ДЛЯ КУХНІ ТА ВАННОЇ КІМНАТИ зареєстровано в Бюро реєстрації лікарських засобів,
виробів медичного призначення та біоцидних засобів, вона отримала дозвіл № 4885/12 на обіг
біоцидного виробу (кат. І, група 2 – біостатична фарба з протигрибковими й антибактеріальними
властивостями для фарбування стін усередині приміщень).
Покриття набуває повних властивостей стійкості через 28 днів після закінчення малярних робіт.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ
Пензель, валик
Пневматичне
розпилення
Гідродинамічне
розпилення*

в’язкість фарби

додавання розчинника

тиск розпилення

[%]

діаметр форсунки
пістолета
[мм]

[с]

[MРa]

рекомендована
кількість шарів

торговий вигляд

до 10

-

-

2

20÷21

1-2

не стосується

торговий вигляд

-

0,43-0,66

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
48 місяців від дати виготовлення
УПАКОВКА
1 л, 2,5 л
РОЗХІД
до 12 м²/л при одношаровому нанесенні
КОЛІР
білий
ЛОС

Граничний вміст ЛОС (кат. A/a/FW); 30 г/л (2010). Виріб містить максимум 30 г/л.
СТАНДАРТИ І СЕРТИФІКАТИ
PN-C-81914:2002 Тип I фарба стійка до стирання
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
Виріб містить активні речовини: срібло 0,003 г/100 г.
Біоцидний виріб категорія I група 2.
Інформація стосовно прямих і непрямих побічних наслідків застосування: Уникати потрапляння на шкіру та в очі. Під час
використання можливе забризкування виробом і, внаслідок цього – подразнення очей або шкіри. У разі тривалого впливу через
дихальні шляхи може спричинити погане самопочуття. Після проковтування можуть виникнути дисфункції шлунково-кишкового
тракту.
Перша допомога. У разі контакту зі шкірою: зняти забруднений одяг, шкіру вимити водою з милом і гарно сполоснути. У разі
контакту з очима: промивати очі розплющеними під проточною водою мінімум 10 хвилин. Після проковтування: прополоскати
ротову порожнину й запити великою кількістю води, звернутися до лікаря. У разі вдихання: вивести на свіже повітря.
Поводження з відходами:
Залишок цього виробу та його упаковку необхідно передавати на завод з утилізації відходів або у спеціально призначені
контейнери. Порожню й очищену упаковку можна віддавати на вторинну переробку.
Токсикологічна інформація у Польщі: 042 6314724
Стан виробу: рідина
Номер дозволу на обіг біоцидного виробу: 4885/12
Температура зберігання – від +5 °C до +30 °C

УВАГА:
Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он; 4,5-дихлор-2-октил-2H-ізотіазолl-3-он.
Може викликати алергічну реакцію шкіри.
Шкідливо діє на водні організми, викликаючи довготривалі негативні наслідки.
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку. Берегти
від дітей.
Перед застосуванням прочитати етикетку.
Надягати захисні рукавиці/захисний одяг/засоби захисту очей/засоби захисту обличчя.
У разі появи подразнення шкіри або висипу: звернутися по консультацію/допомогу до лікаря.

Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.
Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он; 2-метил-2(H)-ізотіазол-3-он; бутилкарбамат 3-йодо-2-пропінілу; 4,5-дихлор-2-октил-2Hізотіазолl-3-он, як консервуючі засоби для захисту первинних властивостей виробу і покриття.
УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є
підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією
інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до
дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без
попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 13.01.2015

ŚNIEŻKA SUPERMAL® ЕМАЛЬ НІТРО
високий глянець
швидке висихання
стійкість до стирання

ПРИЗНАЧЕННЯ
Емаль призначена для професійного фарбування виробів, виготовлених із деревини, деревопохідних матеріалів і металу.
Також її можна використовувати в установках для промислового фарбування дерев’яних, деревопохідних і металевих
елементів. Фарбоване покриття не є стійким до впливу мінливих атмосферних факторів.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Декоративний ефект покриття

Глянець
матове (білий, чорний)

Густина за температури 20±0,1 °C, найбільше, [г/см³]

1,15

Час висихання покриття за температури 20±2 °C і відносної вологості
повітря 55±5%
Покриття сухе на дотик, найбільше, [хвилин]
Розчинник

15
Розчинник нітро

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка
основи

Підготовка
виробу







Поверхня, призначена для фарбування, має бути сухою, очищеною від пилу і забруднень.




Емаль перед застосуванням необхідно ретельно перемішати.

Засмолену або забруднену жиром деревину промити розчинником нітро або очищеним бензином.
Так підготовлену нову основу заґрунтувати ҐРУНТОВКОЮ НІТРО VIDARON.
Металеву основу очистити від іржі й інших забруднень, обезжирити, фарбувати безпосередньо емаллю.
Основи, призначені для відновлення, очистити, видалити слабо прилеглі шари старих емалей,
очистити від пилу.

У разі потреби виріб розбавити до робочої в’язкості розчинником нітро.

Нанесення





Наносити пензлем або методом пневматичного розпилення.
Наступний шар наносити після висихання попереднього.
Малярні роботи проводити за температури навколишнього середовища вище від +10 °C i відносної
вологості повітря менш ніж 80%.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

МЕТОДИ

в’язкість фарби додавання розчинника
НАНЕСЕННЯ

діаметр форсунки
пістолета

тиск розпилення

рекомендована
кількість шарів

[с]

[%]

[мм]

[MРa]

Пензель, валик

торговий вигляд

10

-

-

2

Пневматичне
розпилення

20-25

20

1,2-1,5

0,35-0,4

2

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 місяці
УПАКОВКА
200 мл, 1 л, 10 л
РОЗХІД
до 10 м²/л при одношаровому нанесенні
КОЛІР
12 кольорів
СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
Має сертифікат Національного інституту гігієни Польщі
PN-C: 81605:1997 тип I
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
НЕБЕЗПЕКА
Містить: ксилол, толуол, октан етилу.
H225 Надзвичайно легкозаймиста рідина і пари.
H315 Подразливо діє на шкіру.
H319 Подразливо діє на очі.
H332 Шкідливо діє внаслідок вдихання.
H336 Може викликати сонливість і запаморочення.
P243 Вживати застережних заходів, що запобігають статичному розряду.
P271 Застосовувати лише назовні або в добре вентильованому приміщенні.
P280 Надягати захисні рукавиці/захисний одяг/засоби захисту очей/засоби захисту обличчя.
P301+P310 У РАЗІ ПРОКОВТУВАННЯ: негайно звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ/лікаря.
P302+P352 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: змити великою кількістю води з милом.

P305+ P351+ P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи,
якщо вони є і якщо їх можна легко витягти. Продовжувати промивання.
P501 Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.
Зберігання і транспорт: Температура зберігання – від +5 °C до +25 °C.
UN 1263

УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є
підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією
інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до
дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без
попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 13-01-2015

ŚNIEŻKA SUPERMAL® ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ЕМАЛЬ
стійкість до засобів дезінфекції*, механічних та атмосферних факторів
відповідає вимогам закладів громадського користування й охорони здоров’я
важкозаймисте покриття – клас горючості D-s1, d0
економний розхід і чудова покривна здатність
стійкі i яскраві кольори
*дослідження проведено на вибраних зразках дезінфектантів
ПРИЗНАЧЕННЯ
Застосовують для декоративного й захисного фарбування дерев’яних і деревопохідних поверхонь: вікон, дверей, меблів
тощо, штукатурок і металу: воріт, огорож тощо, які експлуатують усередині й назовні приміщень. Емаль рекомендована для
використання в житлових помешканнях, закладах охорони здоров’я, призначених для постійного перебування пацієнтів,
класних кімнатах, а також у приміщеннях для зберігання продуктів харчування (без безпосереднього контакту з продуктами).
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Декоративний ефект покриття: глянець, матове (біле, чорне)
Густина за температури 20 ±0,1 °C, найбільше [г/cм³]: 1,5
Час висихання покриття за температури 20±2 °C і відносної вологості повітря 55±5%, покриття сухе на дотик, найбільше
[годин]: 16
Розчинник: розчинник олійно-фталевий деароматизований Śnieżka, розчинник олійно-фталевий Śnieżka
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ





Підготовка основи






Підготовка виробу






Нанесення




Основа має бути сухою, очищеною від іржі, пилу, жиру та інших забруднень.
Засмолені й жирні місця вимити очищеним бензином.
Нові поверхні з деревини і деревопохідних матеріалів рекомендовано пофарбувати
фарбою – ґрунтовка для деревини Śnieżka UREKOR D.
Дерев’яні поверхні, які особливо зазнають впливу атмосферних факторів, перед
ґрунтувальною фарбою потрібно додатково захистити БЕЗБАРВНИМ ІМПРЕГНАТОМ ДЛЯ
ДЕРЕВИНИ ТМ VIDARON
Нові металеві поверхні заґрунтувати антикорозійною фарбою Śnieżka UREKOR S, що
швидко сохне.
Знищені покриття олійних фарб, погано прилеглі до основи, – усунути, очистити від іржі,
бруду й інших забруднень, за потреби нерівності зашпаклювати, відкриті основи
заґрунтувати.
Старі покриття гарної якості протерти дрібнозернистим наждачним папером і очистити
від пилу.
Емаль ретельно перемішати.
Залежно від потреби розбавити розчинником для олійно-фталевих виробів до робочої
в’язкості.
Фарбу з різних виробничих партій злити в більшу ємність і ретельно перемішати.
Фарбувати за температурі основи й навколишнього середовища вище від +10 °C i за
відносної вологості повітря менше від 80%, плоским пензлем з м’якою щетиною, губчастим
(флоковим) валиком або методом розпилення.
Наступний шар наносити приблизно через 24 години (низька температура і висока
вологість повітря подовжують час висихання.
Після закінчення малярних робіт інструменти вимити олійно-фталевим розчинником.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ
МЕТОДИ

в’язкість фарби

додавання
розчинника

діаметр форсунки
пістолета

тиск розпилення

[с]

[%]

[мм]

[MПa]

Пензель, валик

торговий вигляд

до 10

-

-

1-2

Пневматичне розпилення

25÷35

до 20

1,5÷2

0,3÷0,5

1-2

торговий вигляд

-

0,26

20÷21

НАНЕСЕННЯ

Гідродинамічне
розпилення*

рекомендована
кількість шарів

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 місяці
УПАКОВКА
200 мл, 400 мл, 800 мл, 2,5 л, 5 л, 10 л
РОЗХІД
РОЗХІД: до 16 м²/л при одношаровому нанесенні
КОЛІР
23 кольори
ЛОС
Граничний вміст ЛОС для цього виробу: (кат. A/d/FR): 300 г/л (2010). Виріб містить максимум 300 г/л
СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
ZN-SN -023:2009
Сертифікат Національного інституту гігієни Польщі: HK/B/0478/04/2009
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
Знак GHS 07, GHS 02
УВАГА
Містить вуглеводні C9-C11, н-алкани, ізоалкани, циклічні <2% ароматичних вуглеводнів, ацетон
H226 Легкозаймиста рідина і пари.
H336 Може викликати сонливість і запаморочення.
H412 Шкідливо діє на водні організми, викликаючи довготривалі негативні наслідки.
EUH066 Повторюваний вплив може спричинити пересушування або тріскання шкіри.
EUH208 Містить біс(2-етилгексаноат) кобальту, оксим бутан-2-ону. Може спричинити виникнення алергічної реакції.
P101 У разі необхідності проконсультуватися з лікарем потрібно показати упаковку або етикетку.
P102 Берегти від дітей.
P103 Перед застосуванням прочитати етикетку.
P303+P361+P353 У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): негайно видалити/зняти забруднений одяг. Вимити шкіру під струменем
води/душем.
P304+P340 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ У ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести або винести постраждалого на свіже повітря і забезпечити умови для

1-2

відпочинку в положенні, яке дає можливість вільно дихати.
P312 У разі поганого самопочуття звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або лікаря.
P370+P378 У разі пожежі: Застосовувати для гасіння вогнегасник типу ABC.
P501 Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними приписами.
Зберігання і транспортування:
Температура зберігання: від +5 °C до +30 °C. Берегти від морозу і прямих сонячних променів.
UN 1263.

УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак
не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем.
Будь-яке втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі
поєднання з продукцією інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано
добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в
наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 13-01-2015

ŚNIEŻKA SUPERMAL® ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ЕМАЛЬ
стійкість до засобів дезінфекції*, механічних та атмосферних факторів
економний розхід і чудова покривна здатність
стійкі i яскраві кольори
*дослідження проведено на вибраних зразках дезінфектантів
ПРИЗНАЧЕННЯ
Застосовують для декоративного й захисного фарбування дерев’яних і деревопохідних поверхонь: вікон, дверей, меблів
тощо, штукатурок і металу: воріт, огорож тощо, які експлуатують усередині й назовні приміщень. Емаль рекомендована для
використання в житлових помешканнях, закладах охорони здоров’я, призначених для постійного перебування пацієнтів, к
шкільних класах, а також у приміщеннях для зберігання продуктів харчування (без безпосереднього контакту з продуктами).
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Декоративний ефект покриття: глянець, матове (біле, чорне)
Густина за температури 20 ±0,1 °C, не більше [г/cм³]: 1,5
Час висихання покриття за температури 20±2 °C і відносної вологості повітря 65±5%, год, не більше ніж
-ступінь 1 – 7 год.
-ступінь 3 – 24 год.
Розчинник: розчинник олійно-фталевий деароматизований Śnieżka, розчинник олійно-фталевий Śnieżka
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ





Підготовка основи






Підготовка виробу






Нанесення




Основа має бути сухою, очищеною від іржі, пилу, жиру та інших забруднень.
Засмолені й жирні місця вимити очищеним бензином.
Нові поверхні з деревини і деревопохідних матеріалів рекомендовано пофарбувати
фарбою - ґрунтовка для деревини Śnieżka UREKOR D.
Дерев’яні поверхні, які особливо зазнають впливу атмосферних факторів, перед
ґрунтувальною фарбою потрібно додатково захистити БЕЗБАРВНИМ ІМПРЕГНАТОМ ДЛЯ
ДЕРЕВИНИ ТМ VIDARON
Нові металеві поверхні заґрунтувати антикорозійною фарбою Śnieżka UREKOR S, що
швидко сохне.
Знищені покриття олійних фарб, погано прилеглі до основи, – усунути, очистити від іржі,
бруду й інших забруднень, за потреби нерівності зашпаклювати, відкриті основи
заґрунтувати.
Старі покриття гарної якості протерти дрібнозернистим наждачним папером і очистити
від пилу.
Емаль ретельно перемішати.
Залежно від потреби розбавити розчинником для олійно-фталевих виробів до робочої
в’язкості.
Фарбу з різних виробничих партій злити в більшу ємність і ретельно перемішати.
Фарбувати за температури основи й навколишнього середовища вище від +10 °C i за
відносної вологості повітря менше від 80%, плоским пензлем з м’якою щетиною, губчастим
(поролоновим) валиком або методом розпилення.
Наступний шар наносити приблизно через 24 години (низька температура і висока
вологість повітря подовжують час висихання.
Після закінчення малярних робіт інструменти вимити олійно-фталевим розчинником.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ
МЕТОДИ

в’язкість фарби

додавання
розчинника

діаметр форсунки
пістолета

тиск розпилення

[с]

[%]

[мм]

[MРa]

Пензель, валик

торговий вигляд

до 10

-

-

1-2

Пневматичне розпилення

25÷35

до 20

1,5÷2

0,3÷0,5

1-2

торговий вигляд

-

0,26

20÷21

НАНЕСЕННЯ

Гідродинамічне
розпилення*

рекомендована
кількість шарів

1-2

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 місяці
УПАКОВКА
0,9 кг, 2,7 кг, 5,3 кг
РОЗХІД
до 16 м²/кг при одношаровому нанесенні
КОЛІР
Білий

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
ТУ У 20.3-30648854-009:2013
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/88651 від 01.10.2013р
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
ОБЕРЕЖНО!
Легкозаймиста рідина.
Пари утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші.
UN1263
Тримати у герметичній тарі. Берегти від замерзання, сонячних променів та джерел тепла. Не курити. Використовувати
рукавиці брезентові та засоби захисту очей. Для гасіння використовувати: повітряно-механічну піну, компактні або розпилені
струмені води зі змочувачем, порошкові та пінні вогнегасники.При потраплянні на шкіру емаль усунути рослинною олією. При
виникненні подразнення звернутися за медичною допомогою. Зберігати в прохолодному місці, що добре вентилюється.

УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак
не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем.

Будь-яке втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі
поєднання з продукцією інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано
добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в
наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 13.01.2015

ŚNIEŻKA ПІДЛОГА МОДИФІКОВАНА ЕМАЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ ПІДЛОГ
ŚNIEŻKA ПІДЛОГА
МОДИФІКОВАНА ФТАЛЕВА ЕМАЛЬ
ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ ПІДЛОГ
Висока міцність і стійкість до стирання
Чудова адгезія
Для зовнішніх і внутрішніх робіт
Стійкі кольори

ОПИС ВИРОБУ
Śnieżka ПІДЛОГА – це суспензія пігментів і наповнювачів у розчині модифікованої фталевої смоли в органічних розчинниках з
додаванням допоміжних та облагороджуючих компонентів.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Призначена для декоративно-захисного фарбування підлог та інших відповідно заґрунтованих предметів з деревини або
деревопохідних матеріалів, які зазнають стирання, всередині й назовні приміщень.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Декоративний ефект покриття

глянець
1,4

Густина за температури 20±0,1 °C, найбільше, [г/см³]
Час висихання покриття за температурі 20±2 °C і відносної
вологості повітря 55±5%
ступінь 3, найбільше, [годин]
Розчинник

16
Розчинник олійно-фталевий деароматизований Śnieżka
Розчинник олійно-фталевий Śnieżka

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка
основи

Основа має бути сухою, очищеною від пилу, жиру та інших забруднень.
Засмолені й жирні місця промити очищеним бензином.
Нові поверхні з деревини і деревопохідних матеріалів рекомендовано пофарбувати фарбою Śnieżka
ҐРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ UREKOR D.
Дерев’яні поверхні, які особливо зазнають впливу атмосферних чинників, перед нанесенням ґрунтувальної
фарби потрібно додатково захистити безбарвним захисно-декоративним засобом Імпрегнатом ТМ Vidaron.
Знищені покриття олійних фарб, погано прилеглі до основи, – усунути, очистити, в разі потреби виїмки
вирівняти шпаклівкою, відкриту основу заґрунтувати.
Покриті мастикою підлоги надзвичайно ретельно знежирити – всю підлогу вимити водою з додаванням
мийних засобів і залишити до висихання.

Підготовка
виробу

Емаль ретельно перемішати.
Залежно від потреби розбавити розчинником для олійно-фталевих виробів до робочої в’язкості в
кількості максимум 10%.

Нанесення

Фарбувати за температури основи й навколишнього середовища вище від +10 °C i за відносної вологості
повітря менш ніж 80% плоским пензлем із м’якою щетиною, губчастим (флоковим) валиком або методом
розпилення.
Рекомендовано фарбувати пензлем або валиком емаллю з торговою в’язкістю.
Наступний шар наносити щонайменше через 24 години після фарбування попереднього.
Експлуатаційної міцності покриття набуває через 72 години після нанесення останнього шару.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

МЕТОДИ

в’язкість фарби додавання розчинника
НАНЕСЕННЯ

діаметр форсунки
пістолета

тиск розпилення

рекомендована
кількість шарів

[с]

[%]

[мм]

[MРa]

Пензель, валик

торговий вигляд

дo 10

-

-

1-2

Пневматичне
розпилення

25÷35

дo 20

1,5÷2

0,3÷0,5

1-2

торговий вигляд

-

0,26

20÷21

1-2

Гідродинамічне
розпилення*

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 місяці
УПАКОВКА
1 л, 2,5 л
РОЗХІД
до 12 м²/л при одношаровому нанесенні
КОЛІР
3 кольори
ЛОС
Граничний вміст ЛОС (кат. A/i/FR), 500 г/л (2010); виріб містить максимум 500 г/л

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
Сертифікат Національного інституту гігієни Польщі: HK/B/1151/06/2005
ZN-SN-026:2009
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
УВАГА
Містить: вуглеводні, C9-C11, н-алкани, ізо-алкани, циклічні, <2 % ароматичних сполук; бутан-1-ол; 1-метоксипропан-2-ол;
ацетон.
H226 Легкозаймиста рідина і пари. H319 Подразливо діє на очі. H336
Може викликати сонливість і запаморочення.
EUH066 Повторюваний вплив може спричинити пересушування або тріскання шкіри.
EUH208 Містить біс(2-етилгексаноат) кобальту, оксим бутан-2-ону. Може спричинити виникнення алергічної реакції.
P101 У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.
P102 Берегти від дітей.
P303+P361+P353 У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ (або з волоссям): негайно видалити/зняти забруднений одяг. Вимити шкіру
під струменем води/душем.
P304+P340 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести або винести постраждалого на свіже повітря і
забезпечити умови для відпочинку в положенні, яке дозволяє вільно дихати.
P305+P351+P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи,
якщо вони є і якщо їх можна легко витягти. Продовжувати промивання.
P501 Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.
UN 1263
УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є
підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією
інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до
дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без
попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 20-03-2015

ŚNIEŻKA ПУМА
протигрибковий засіб для стін та стель






cильна біоцидна дія
дизенфікує та глибоко проникає в основу
стійко захищає малярне покриття від грибків, бактерій, дріжджів, водоростей, моху,
лишайника
універсальний засіб

ПРИЗНАЧЕННЯ
Śnieżka ПУМА є готовим до використання засобом, що застосовується в будівництві з метою знищення мікроорганізмів, таких як грибок та
пліснява. Призначений для підготовки основи перед нанесенням декоративного покриття, а також для реставрації мурованих конструкцій,
штукатурок, фарбованих покриттів.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Умовна в’язкість по віскозиметру ВЗ-246 ( 4 мм) при +20 C
густина, не більше
pН
0

[с]
3
[г/cм ]

10-12
1,02
7,0-8,0

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

спосіб
застосування

примітки

•
•
•
•
•

усунути причини виникнення грибка, такі як неналежна вентиляція, надмірна вологість тощо
уражені поверхні очистити і промити водою без додавання миючих засобів
2
наносити пензлем або валиком у кількості 0,2-0,3 л/м
після закінчення робіт вимити руки і обличчя водою
у разі потреби сухі, очищені від грибка поверхні зашпаклювати

• зберігати при температурі від +5 до +25ºC
• не допускати потрапляння засобу на продукти харчування та корми
• захисний одяг та обладнання зберігати у окремому приміщенні
• у випадку значного враження грибком штукатурок і стін очищення від грибка рекомендується
проводити через спеціалізовану компанію

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ
пензель, валик

в’язкість
[с]
торговий вигляд

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ
додавання
діаметр форсунки
розчинника
пістолета
[%]
[мм]
-

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
12 місяців

тиск розпилення
[MPa]
-

рекомендована
кількість шарів
1

УПАКОВКА
3

3

3

0,5 дм , 1 дм , 5 дм , 10 дм

3

РОЗХІД
2

3

4-5 м /дм при одношаровому нанесенні залежно від виду основи та способу нанесення
КОЛІР
Після висихання - безбарвний

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
ТУ У 24.3-30648854-003-2002
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/97437 від 09.12.2010р
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
УВАГА! Засіб містить речовини, дуже шкідливі для здоров΄я. Дезінфекцію слід проводити при відчинених вікнах, застосовуючи
захисні окуляри, рукавиці та одяг. Під час роботи забороняється їсти і палити. Оберігати шкіру від контакту з засобом. Не допускати
потрапляння виробу на харчові продукти і корми для тварин. Після завершення роботи вимити руки та обличчя водою. Захисний
одяг та інструменти зберігати в окремому приміщенні. Категорично забороняється допускати потрапляння виробу у руки дітей.

УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті характеристики виробу, призначена для забезпечення оптимального використання
виробу, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його
контролем. Будь-яке втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі
поєднання з продукцією інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано
добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в
наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 22.12.2014

УНІВЕРСАЛЬНА ЕМАЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ, БЕТОНУ І МЕТАЛУ ŚNIEŻKA ПФ-115
відмінна адгезія з основою
стійкість до механічних та атмосферних факторів
легке нанесення
стійкі глянець і колір
відмінна покривна здатність

ПРИЗНАЧЕННЯ
Емаль ПФ-115 емаль призначена для фарбування дерев´яних поверхонь, заґрунтованих металевих виробів, а також
деревопохідних матеріалів (вікон, дверей, меблів) штукатурки, бетону як всередині, так і ззовні приміщень.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Декоративний ефект покриття
Блиск плівки по фотоелектричному блискоміру, %, не менше
Час висихання покриття за температури 20±2 °C , годин, не більше
ступінь 3
Умовна в’язкість по віскозиметру типу ВЗ-246 або ВЗ-4, (d=4мм),с
Масова частка нелетких речовин, %
Степінь “перетиру” , мкм, не більше
Стійкість плівки при ударі по приладу типу У-1, см, не менше
Твердість плівки по маятниковому приладу, ум.од., не менше
Розчинник

глянець
50
24
80-120
62-68
25
40
0,25
олійно-фталевий,
уайт-спирит

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ



Підготовка
основи







Підготовка
виробу




основа повинна бути сухою, очищеною від іржі, пилу, жиру і інших забруднень
засмолені та жирні місця промити очищеним бензином або розчинником Нітро
на нові дерев’яні поверхні та поверхні з деревопохідних матеріалів рекомендується нанести
ҐРУНТОВКУ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ УРЕКОР D TM ŚNIEŻKA
дерев’яні поверхні, які особливо піддаються впливу атмосферних чинників, перед ґрунтуванням
потрібно додатково захистити БЕЗБАРВНИМ ІМПРЕГНАТОМ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТМ VIDARON нові
металеві поверхні заґрунтувати АНТИКОРОЗІЙНОЮ ҐРУНТОВКОЮ УРЕКОР S ТМ ŚNIEŻKA
пошкоджені покриття олійних фарб, які погано прилягають до основи, усунути, поверхню очистити
від іржі та інших забруднень, у разі потреби виїмки зашпаклювати, відкриту основу заґрунтувати
якісні старі покриття протерти дрібнозернистим наждачним папером та очистити від пилу
емаль старанно перемішати
залежно від потреби розбавити олійно-фталевим або олійно-фталевим (деароматизованим)
розчинником ТМ SNIEZKA до робочої в’язкості



Нанесення

фарбувати при температурі основи і навколишнього середовища вище + 10ºC та відносній вологості
повітря не більше 80% плоским пензлем з м‘яким ворсом, велюровим валиком або методом
розпилення
• емаль
старанно перемішати

наступний
шар наносити приблизно через 24 години (низька температура та висока вологість
• залежно
від потреби
розбавити
олійно-фталевим або олійно-фталевим (деароматизованим) розчинником
повітря
продовжує
час висихання)
ТМ SNIEZKA
до робочої
в’язкості

інструменти
після
закінчення малярних робіт вимити олійно-фталевим або олійно-фталевим(де
ароматизованим) розчинником ТМ SNIEZKA чи уайт-спиритом

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
МЕТОДИ

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ
в’язкість фарби додавання розчинника

діаметр форсунки
пістолета

тиск розпилення

рекомендована

НАНЕСЕННЯ

кількість шарів

[с]

[%]

[мм]

[MРa]

Пензель, валик

торговий вигляд

до 10

-

-

Пневматичне
розпилення

25÷30

до 20

1,5÷2

0,3÷0,5

1-2

торговий вигляд

-

0,26

20-21

1-2

Гідродинамічне
розпилення*

1-2

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
12 місяців з дати виготовлення
УПАКОВКА
0,9 кг, 2,7 кг
РОЗХІД
100 – 180 г/м² при одношаровому нанесенні (в залежності від шорсткості та підготовки поверхні і способу нанесення).
КОЛІР
білий, фарбу можна забарвлювати в будь-який колір універсальним пігментним концентратом COLOREX
(до 10% від обʼєму фарби)

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
ГОСТ 6465-76
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/21651 від 11.03.2011р.
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, суміш: 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3ону [WE 220-239-6] (3:1). Може спричинити виникнення алергічної реакції.
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.
Берегти від дітей.
Перед застосуванням прочитати етикетку.
Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.
УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу,
однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його
контролем. Будь-яке втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У
разі поєднання з продукцією інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було
надано добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на
зміну змісту в наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

ŚNIEŻKA РОЗЧИННИК ДЛЯ ОЛІЙНО-ФТАЛЕВИХ ВИРОБІВ
Олійно-фталевий розчинник входить до складу спеціалізованої лінії виробів, призначених
для певних видів продукції та конкретно окреслених цілей, тобто розбавлення, місцевого
знежирення поверхні та миття малярних інструментів. Рекомендовано для олійнофталевих виробів і професійного використання.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Олійно-фталевий розчинник застосовують для доведення до робочої в’язкості олійно-фталевих виробів. Рекомендований також
для знежирення поверхні перед фарбуванням і для очищення інструментів після закінчення малярних робіт.
Для професійного використання
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Масова частка води, %, не більше

2,0

Летючість відносно етилового ефіру

5-35

Кислотне число, мг КОН/г, не більше

0,7

о

Густина, за температури 20 С, г/см

3

0,75-0,89

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Дозування

Інше




Рекомендовано додавати до виробу невеликими порціями.
Після додавання кожної порції виріб, який розбавляють, потрібно ретельно перемішати.
Перевірити очікувану робочу в’язкість виробу, який розбавляють
Дозувати згідно з вказівками, що містяться на етикетці й у технічній карті виробу, який розбавляють.




Рекомендований для місцевого знежирення поверхні перед фарбуванням.
Використовувати для очищення інструментів після закінчення малярних робіт.




ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 місяці
УПАКОВКА
0,36 кг
КОЛІР
безбарвна рідина
СТАНДАРТИ І СЕРТИФІКАТИ
ДСТУ ГОСТ 31089:2004
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/96109 від 02.10.2012р.
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: під час роботи використовувати індивідуальні засоби захисту. Застосовуючи розчинник, заборонено
курити, пити, їсти, вдихати випари, використовувати відкритий вогонь, працювати біля сильно розігрітих поверхонь. Роботи
виконувати у добре провітрюваних приміщеннях. При попаданні на шкіру розчинник потрібно змити теплою водою з
милом. Зберігати засіб у приміщеннях, обладнаних вибухозахисним освітленням та припливно-витяжною вентиляцією,

уникати потрапляння прямих сонячних променів. У разі займання використовувати пісок, вогнегасники з хімічною піною.
Забороняється виливати залишки розчинника в ґрунт, водойми та каналізацію.
БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ!
UN 1263
Знак вогненебезпеки 3 класу
УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак
не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем.
Будь-яке втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі
поєднання з продукцією інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано
добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в
наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 14.01.2015

РОЗЧИННИК ДЛЯ ҐРУНТЕМАЛІ ŚNIEŻKA НА ІРЖУ

ПРИЗНАЧЕННЯ
Розчинник НА ІРЖУ застосовують для доведення до робочої в’язкості ґрунтемалі Śnieżka НА ІРЖУ. Рекомендований також для
знежирення поверхні перед фарбуванням і для очищення інструментів після закінчення малярних робіт.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Густина

[г/см³]

0,82-0,88

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Підготовка
виробу

Дозування

Інше



Перед використанням енергійно струснути упаковку.






Рекомендовано додавати до виробу малими порціями.
Після додавання кожної порції виріб, що розбавляється, необхідно ретельно перемішати.
Перевірити очікувану робочу в’язкість виробу, що розбавляється.
Дозувати згідно з вказівками, які містяться на етикетці й у технічній карті виробу, що розбавляється.





Розчинник сумісний з ґрунтемаллю Śnieżka НА ІРЖУ.
Рекомендований для місцевого знежирення поверхні перед фарбуванням.
Застосовувати для очищення інструментів після закінчення малярних робіт.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 місяці від дати виготовлення
УПАКОВКА
0,36 кг
СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
ДСТУ ГОСТ 31089:2004
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/96108 від 02.10.2012р.
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
UN 1263
знак вогненебезпеки 3 класу
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: під час роботи використовувати індивідуальні засоби захисту. Застосовуючи розчинник, заборонено курити,
пити, їсти, вдихати випари, використовувати відкритий вогонь, працювати біля сильно розігрітих поверхонь. Роботи виконувати у
добре провітрюваних приміщеннях. При попаданні на шкіру розчинник потрібно змити теплою водою з милом. Зберігати засіб у
приміщеннях, обладнаних вибухозахисним освітленням та припливно-витяжною вентиляцією, уникати потрапляння прямих
сонячних променів. У разі займання використовувати пісок, вогнегасники з хімічною піною. Забороняється виливати залишки
розчинника в ґрунт, водойми та каналізацію.
БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ!

УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є
підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією
інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до
дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без
попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 13-01-2015

ŚNIEŻKA СЕРЕБРЯНКА ТЕРМОСТІЙКА СИЛІКОНОВА
СЕРЕБРЯНКА ТЕРМОСТІЙКА СИЛІКОНОВА
стійка до температури до + 500°C
чудова адгезія до основи
швидко сохне

ОПИС ВИРОБУ
Термостійку серебрянку виготовляють на основі спеціальних компонентів, стійких до підвищеної температури. Після нанесення
на металеві елементи під дією підвищеної температури твердіє, досягаючи таким чином вищих параметрів міцності.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Призначена для декоративно-захисного фарбування будь-яких сталевих і чавунних предметів, що зазнають постійного чи
періодичного впливу підвищених температур. Рекомендована для фарбування: металевих елементів пічок, елементів вихлопної
системи автомобіля, зокрема глушників і вихлопних труб.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

Густина, 20 ±0,1°C, максимум

[г/см3]

1,02

Декоративний ефект покриття

металічний блиск

Час висихання покриття за температури 20 ±2 °C і
відносної вологості повітря 55±5%,
[хвилин]

- покриття сухе на дотик

10

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ


Підготовка
основи

Підготовка
виробу





Сталеві й чавунні елементи необхідно очистити за допомогою металевої щітки механічним способом від
іржі та погано прилеглих до основи покриттів старих фарб
Основа, призначена для фарбування, має бути чистою, сухою, очищеною від іржі, пилу, жиру й інших
забруднень.
Серебрянку потрібно ретельно перемішувати і перед фарбуванням, і в процесі нанесення.

Наносити пензлем, валиком, методом розпилення або занурення 1-2 шари.
Наступний шар наносити після висихання попереднього або приблизно через 1 годину.
º
Не наносити на металеву поверхню за температури вище від +30 C.
Нанесення
Рекомендовано фарбувати виробом у торговому вигляді.
Інструменти після закінчення малярних робіт вимити розчинником НІТРО.
Увага: повної механічної стійкості фарбоване покриття набуває після затвердіння під впливом
високої температури: мінімум 1 година за температури +160 ºC.






ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

МЕТОДИ
в’язкість фарби
НАНЕСЕННЯ
[с]

Додавання
розчинника
[%]

діаметр форсунки
пістолета
[мм]

тиск розпилення
[MПa]

рекомендована
кількість шарів

Пензель, валик
Пневматичне
розпилення
Занурення

торговий вигляд
25÷35
торговий вигляд

-

-

-

1-2

-

1,5÷2

0,3÷0,5

1-2

-

-

-

1-2

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
18 місяців від дати виготовлення
УПАКОВКА
200 мл, 500 мл
РОЗХІД
до 15 м²/л при одношаровому нанесенні
КОЛІР
Cрібний
ЛОС
Граничний вміст ЛОС для цього виробу: (кат. B/e/FR): 840 г/л (2007).
Виріб містить максимум 840 г/л
СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
Сертифікат Національного інституту гігієни Польщі: HK/B/0899/01/2010
PN-C 81918:2002 тип II
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ

Знаки: GHS02,GHS05,GHS07,GHS08
напис: НЕБЕЗПЕКА
Містить: Бутан-1-ол, октан етилу, толуол, ксилол.
H312+H332 Діє шкідливо в разі контакту зі шкірою або внаслідок вдихання.
H304 Проковтування і потрапляння в дихальні шляхи може загрожувати смертю. H318 Викликає серйозне пошкодження очей.
H225 Надзвичайно легкозаймиста рідина і пари. H361d Припускається, що шкідливо впливає на розвиток плоду.
H315 Подразливо діє на шкіру.
H373 Може спричинити пошкодження органів внаслідок тривалого або повторюваного впливу.
H336 Може викликати сонливість або запаморочення. EUH066 Повторюваний вплив може спричинити пересушування або
тріскання шкіри.
P101 У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати етикетку або упаковку.
P102 Берегти від дітей.
P103 Перед застосуванням прочитати етикетку.
P303+P361+P353 У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ (або з волоссям): негайно видалити/зняти забруднений одяг. Вимити шкіру
під струменем води/душем.
P304+P340 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести або винести постраждалого на свіже повітря і
забезпечити умови для відпочинку в положенні, яке дає можливість вільно дихати.
P305+P351+P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промивати очі протягом кількох хвилин. Зняти контактні лінзи,

якщо вони є і якщо їх можна легко витягнути. Продовжити промивання.
P310 Негайно звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або до лікаря.
P501 Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.
UN 1263
УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є
підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією
інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до
дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без
попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 13-01-2015

ŚNIEŻKA UREKOR D ҐРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

Ґрунтувальна олійно-фталева фарба
покращує адгезію поверхневих фарб
зміцнює структуру деревини
знижує витрати на фарбування
запобігає вицвітанню поверхневих фарб

ПРИЗНАЧЕННЯ
Призначена для ґрунтувального фарбування деревини, деревопохідних матеріалів, штукатурок, бетону, а також
відповідно заґрунтованих антикорозійною ґрунтовкою сталевих і чавунних елементів. Утворює матове покриття з
чудовою адгезією до основи, покращує адгезію поверхневих фарб, робить фарбовану поверхню міцнішою і знижує
витрати на фарбування. Можна застосовувати як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Декоративний ефект покриття

матове

Густина за температури 20 ±0,1°C, найбільше [г/см³]
Час висихання покриття за температури 20 ±2 °C і відносної
вологості повітря 55±5%
покриття сухе на дотик, найбільше [годин]
Розчинник

1,7

5
Олійно-фталевий деароматизований розчинник Śnieżka або
Олійно-фталевий розчинник Śnieżka

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Підготовка основи:
 основа має бути сухою, очищеною від іржі, пилу, жиру та інших забруднень
- нові дерев’яні поверхні, які особливо зазнають впливу атмосферних факторів, необхідно додатково захистити
БЕЗБАРВНИМ ІМПРЕГНАТОМ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТМ VIDARON , який додатково захищає деревину від біологічних загроз
 нові металеві поверхні заґрунтувати антикорозійною фарбою Śnieżka Urekor S, що швидко сохне
 штукатурки або бетон із високою поглинальною здатністю – заґрунтувати оліфою
 знищені покриття олійних фарб, погано прилеглі до основи, – усунути, за потреби відкриту основу зашпаклювати і
заґрунтувати
 старі покриття з гарною адгезією заматувати дрібнозернистим наждачним папером, очистити від пилу
Підготовка виробу:
 фарбу ретельно перемішати
 за потреби розбавити до робочої в’язкості розчинником для олійно-фталевих виробів
Нанесення:
 фарбувати за температури основи й навколишнього середовища вище від +10 0C і за відносної вологості повітря
менш ніж 80%, плоским пензлем з м’якою щетиною, губчастим (флоковим) валиком або методом розпилення
 рекомендовано фарбувати пензлем, валиком або методом розпилення емаллю з торговою в’язкістю
 поверхневий виріб наносити щонайменше через 24 години після нанесення ґрунтувальної фарби, якщо його виробник
не рекомендує інакше.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ
МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ

в’язкість фарби

додавання розчинника

діаметр форсунки
пістолета

тиск розпилення

[с]

[%]

[мм]

[MПa]

пензель, валик

торговий вигляд

5-10

-

-

1

пневматичне
розпилення

2535

дo 20 %

1,52

0,30,5

1

торговий вигляд

-

0,26

2021

1

гідродинамічне
розпилення*

рекомендована
кількість шарів

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
18 місяців
УПАКОВКА
1 л, 2,5 л, 4,5 л, 10 л
РОЗХІД
до 9 м²/л при одношаровому нанесенні
КОЛІР
білий
ЛОС
Граничний вміст ЛОС: (кат. A/g/FR); 350 г/л(2010). Виріб містить максимум 350 г/л
СТАНДАРТИ І СЕРТИФІКАТИ
ZN-SN-028:2013
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
Містить: вуглеводні C9C11, налкани, ізоалкани, циклічні, <2 % ароматичних. Містить оксим бутан2ону. Може спричинити
виникнення алергічної реакції.
УВАГА
Легкозаймиста рідина і пари.
Повторюваний вплив може спричинити пересушування або тріскання шкіри.

У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати етикетку або упаковку.
Берегти від дітей.
Перед застосуванням прочитати етикетку.
Надягати захисні рукавиці/захисний одяг/засоби захисту очей/засоби захисту обличчя.
У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): негайно видалити/зняти забруднений одяг.
Вимити шкіру під струменем води/душем.
У разі пожежі: застосовувати для гасіння порошковий вогнегасник типу АВС.
Зберігати в добре вентильованому місці. Зберігати у прохолодному місці.
Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинним правилами.
UN 1263

УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу,
однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його
контролем. Будь-яке втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У
разі поєднання з продукцією інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було
надано добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на
зміну змісту в наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

Остання актуалізація: 13.01.2015

ŚNIEŻKA UREKOR S АНТИКОРОЗІЙНА ҐРУНТОВКА
ŚNIEŻKA UREKOR S
АНТИКОРОЗІЙНА ҐРУНТОВКА
для сталевих і чавунних елементів
захищає від корозії
чудова адгезія до основи
швидке висихання
підвищує міцність поверхневих фарб

ПРИЗНАЧЕННЯ
Призначена для ґрунтування елементів сталевих і чавунних конструкцій, які експлуатують усередині й назовні приміщень, з
метою захисту їх від корозії. UREKOR S рекомендується застосовувати в якості ґрунтовки під фталеві, модифіковані
фталеві емалі. Допускається застосування під хлоркаучукову емаль.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Декоративний ефект покриття

матове

Густина за температури 20±0,1 °C, найбільше, [г/см³]

1,4

Час висихання покриття за температури 20±2 °C і відносної
вологості повітря вище 55±5%
1

покриття сухе на дотик, найбільше, [годин]

Розчинник олійно-фталевий або
олійно-фталевий деароматизований Śnieżka

Розчинник

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ



Нові, не фарбовані раніше металеві поверхні потрібно очистити до «сріблястого» металу (20 за PN-ISO 85011:1996).
Старі поверхні очистити від іржі й інших забруднень.
З поверхонь, призначених для відновлення, усунути погано прилеглі шари старої фарби, іржу й інші
забруднення.
Очищені поверхні обезжирити очищеним бензином.



Ґрунтовку старанно перемішати.



За потреби розбавити до робочої в'язкості олійно-фталевим деароматизованим, олійно-фталевим
розчинником.



Підготовка
основи

Підготовка
виробу







Нанесення






Примітки



Фарбувати пензлем або методом пневматичного розпилення.
Рекомендовано наносити 1-2 шари залежно від корозійної агресивності середовища.
Наступний шар наносити через 4-6 годин.
Поверхневі шари наносити через 24 години після висихання, хлоркаучукові – мінімум через 72 години або
згідно з рекомендаціями для поверхневої фарби. Перед нанесенням виконати на невеликій ділянці пробне
фарбування – якщо свіжонанесений шар не викликає морщення покриття, роботи можна продовжувати.
0
малярні роботи проводити за температури навколишнього середовища вище від +10 С і за відносної
вологості повітря менш ніж 80%.
Фарба в червоно-коричневому та чорному кольорі витримує температуру до + 200 °C.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ
в’язкість фарби додавання розчинника

діаметр форсунки
пістолета

тиск розпилення

рекомендована
кількість шарів

[с]

[%]

[мм]

[MРa]

Пензель, валик

торговий вигляд

-

-

-

1

Пневматичне
розпилення
Гідродинамічне
розпилення*

25÷35

до 20

1,5÷2

0,3÷0,5

1-2

торговий вигляд

-

0,26

20÷21

1

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
18 місяців

УПАКОВКА
1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л
РОЗХІД
до 9 м²/л при одношаровому нанесенні
КОЛІР
4 готових кольори
ЛОС
Граничний вміст ЛОС для цього виробу: (кат. A/i/FR): 500 г/л (2010). Виріб містить максимум 500 г/л
СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
Сертифікат національного інституту гігієни Польщі: HK/B/0704/01/2008
PN-C- 81901:2002, тип II B

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
Знаки: GHS07,GHS02,GHS08
Напис: УВАГА
Містить: ксилол, бутан-1-ол, ацетон.
H226 Легкозаймиста рідина і пари.
H312+332 Шкідливо діє при контакті зі шкірою або внаслідок вдихання.
H315 Подразливо діє на шкіру.
H319 Подразливо діє на очі.
H373 У разі довготривалого або багаторазового потрапляння всередину може спричинити пошкодження внутрішніх органів.
EUH208 Містить оксим бутан-2-ону. Може спричинити виникнення алергічної реакції.
P101 У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.
P102 Берегти від дітей.
P303+P361+P353 У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ (або з волоссям): негайно видалити/зняти забруднений одяг. Вимити шкіру під
струменем води/душем.
P304+P340 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести або винести постраждалого на свіже повітря і забезпечити
умови для відпочинку в положенні, яке дає можливість вільно дихати.
P305+P351+P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: обережно промивати очі протягом кількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо
вони є і якщо їх можна легко витягнути. Продовжити промивання.
P501 Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.

УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є
підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією
інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано добросовісно, відповідно до
дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без
попереднього інформування про цей факт споживачів

Остання актуалізація: 13-01-2015

ŚNIEŻKA SUPERMAL® ХЛОРКАУЧУКОВА ЕМАЛЬ
підвищена стійкість до впливу атмосферних факторів
підвищена стійкість до ударів і подряпин
чудові захисні і декоративні властивості

ПРИЗНАЧЕННЯ
ХЛОРКАУЧУКОВА ЕМАЛЬ призначена для фарбування заґрунтованих сталевих і чавунних елементів, які зазнають впливу

атмосферних факторів. Можна застосовувати для фарбування бетонних основ і цементно-вапняних штукатурок, а також для
фарбування устаткування і конструкцій, які експлуатують назовні приміщень.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

Густина за температури 20±0,1 ºC, найбільше

[г/см³]

1,2

Час висихання покриття за температури 20±2 °C і відносної вологості повітря 55±5%

[годин]

4

ступінь 1, найбільше

[годин]

16

ступінь 3, найбільше
Вигляд покриття

глянець

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ




Підготовка
основи







Підготовка
виробу

Нанесення

Поверхні, призначені для фарбування, мають бути очищені.
Нові металеві поверхні очистити від іржі й інших забруднень і заґрунтувати антикорозійною ґрунтовкою
UREKOR S.
Свіжу штукатурку, бетон витримувати 4 тижні.
Новий неґрунтований бетон – для першого фарбування використати хлоркаучукову емаль, розбавлену
у пропорції 3:1.
Із поверхонь, призначених для відновлення, видалити погано прилеглі шари старої фарби, іржу й інші
забруднення.
Очищену поверхню обезжирити очищеним бензином.
Покриття гарної якості протерти дрібнозернистим наждачним папером.




Емаль ретельно перемішати.
У разі потреби розбавити до робочої в’язкості розчинником На Іржу виробів у об’ємі до 3% або в
професійно підготовлених установках методом пневматичного розпилення (максимальне розбавлення –
до 25%).



Наносити пензлем, валиком або в професійно пристосованих для цього приміщеннях методом
пневматичного розпилення.
Рекомендовано наносити 2-3 шари залежно від агресивності корозійного середовища.
Наступний шар наносити в проміжок від 0,5 години до 2 годин або мінімум через 5 днів після нанесення
попереднього шару.
Фарбувати за температури навколишнього середовища вище від +10 °C i за відносної вологості повітря
менш ніж 80%.
Повне затвердіння покриття відбувається через 7днів.









Примітки



Висихання покриття емалі залежить від зовнішніх факторів, як-от температура, вологість, циркуляція
повітря, а також від товщини шару та кольору.
Перед нанесенням другого шару в інший спосіб (тобто мінімум через 5 днів) щоразу потрібно
виконувати пробне фарбування, тобто перевіряти на невеликій ділянці можливість нанесення цього
шару. Якщо протягом 15 хвилин після виконання пробного фарбування не з’являються дефекти
покриття у вигляді морщень, фарбування можна продовжувати.
Нанесення наступних шарів фарби через неправильний проміжок часу спричиняє морщення покриття.
Для фарбування використовувати вироби з однієї виробничої партії, різні партії необхідно злити в
більшу ємність і ретельно перемішати.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ
в’язкість фарби

додавання
розчинника

діаметр форсунки
пістолета

[с]

[%]

[мм]

[MРa]

Пензель, валик

торговий вигляд

до 3

-

-

2-3

Пневматичне
розпилення

25÷35

до 25

1,5÷2

0,3÷0,5

2-3

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 МІСЯЦІ
УПАКОВКА
900 мл, 5 л, 10 л
РОЗХІД
до 12 м²/л при одношаровому нанесенні
КОЛІР
16 кольорів за кольоровою шкалою RAL

тиск розпилення

рекомендована
кількість шарів

ЛОС
Граничний вміст ЛОС для цього виробу: (кат. A/i/FR); 500 г/л (2010). Виріб містить максимум 500 г/л.
СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
PN-C-81910:2002: тип III A
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
Температура зберігання: від +5 °C до +25 °C.
Дата придатності й номер партії: на упаковці.
Знаки GHS 02 і GHS 07
УВАГА
Містить: ксилол, етилбензол, гідроочищений від сірки важкий бензин (нафтова ропа)
H312+H332 Шкідливо діє в разі контакту зі шкірою або внаслідок вдихання.
H226 Легкозаймиста рідина і пари.
H315 Подразливо діє на шкіру.
EUH 205 Містить епоксидні складові. Може спричинити виникнення алергічної реакції.
EUH 208 Містить продукт реакції бісфенолу A з епіхлоргідрином (середня молекулярна маса ≤ 700), біс (2-етилгексаноат)
кобальту, оксим бутан-2-ону. Може спричинити виникнення алергічної реакції.
P101 У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.
P102 Берегти від дітей.
P103 Перед застосуванням прочитати етикетку.
P303+P361+P353 У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ (або з волоссям): негайно видалити/зняти забруднений одяг. Вимити шкіру під
струменем води/душем.
P304+P340 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: Вивести або винести постраждалого на свіже повітря і забезпечити
умови для відпочинку в положенні, яке дає можливість вільно дихати.
P312 У разі поганого самопочуття звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або лікаря. P362
Забруднений одяг зняти й випрати перед подальшим використанням.
P501 Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.
UN 1263 .

УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті характеристики виробу, призначена для забезпечення оптимального використання
виробу, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його
контролем. Будь-яке втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі
поєднання з продукцією інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано
добросовісно, відповідно до дійсного стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в
наступних виданнях без попереднього інформування про цей факт споживачів.

