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 ІНТЕРЄРНІ ФАРБИ 

 ФАСАДНІ ФАРБИ 

 ГРУНТОВКИ 

 ШПАКЛІВКИ 

 ЕМАЛІ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ 

      ТА МЕТАЛУ 

 РОЗЧИННИКИ 

 БАРВНИКИ 

 ЗАСОБИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТА 

ДЕРЕВОПОХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ: 

      -     ЛАКИ 

      -     ПРОПИТКИ 

      -     ШПАКЛІВКИ 

      -     КЛЕЇ 

 ФАСАДНІ ФАРБИ 

 ГРУНТОВКИ 

 ФАСАДНІ ДЕКОРАТИВНІ  

        ШТУКАТУРКИ: 

         - КОРОЇД 

          - БАРАНЕК 

          - МОЗАЇКА  

 

 ІНТЕРЄРНІ ФАРБИ 

 ФАСАДНІ ФАРБИ 

 ГРУНТОВКИ 

 ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ  

      ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ  

      ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ 

 ЛАКИ 

 ІНТЕРЄРНІ ФАРБИ         

 КЛЕЇ (для багетів,  

       дерев’яних елементів та ін.) 

 МОНТАЖНІ ПІНИ 

 ПРОПИТКА ДЛЯ БЕТОНУ 

        (імпрегнат для бруківки) 

 



Сегментація виробів компанії СНЄЖКА-УКРАЇНИ 
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ЕКОНОМ 

КЛАС 

СЕРЕДНІЙ 

КЛАС 

ВИЩЕ  

СЕРЕДНЬОГО      

ПРЕМІУМ  

КЛАС 



Види основ 

ОСНОВА 

НОВА 

ШТУКАТУРКИ:  

гіпсові 

 цементні 

цементно-вапняні 

гіпсокартонні плити 

ВІДНОВЛЮВАНА 

старі штукатурки та 
гіпсокартонні плити, 

поверхні багаторазово 
перефарбовувані, 

шпалери, 

знищені декоративні          
структури 

Види основ 



Приготування поверхні Послідовність виконання робіт 

Нові основи  – штукатурки 

ґрунтування 

шпаклювання 

ще раз ґрунтування 

фарбування ґрунтувальною  

фарбою 

ДЕКОРУВАННЯ  



Приготування поверхні Послідовність виконання робіт 

Нові основи – гіпсокартонні плити 

ґрунтування 

шпаклювання швів 

шпаклювання 

фарбування ґрунтувальною 

 фарбою 

ДЕКОРУВАННЯ    

ґрунтування 



Приготування поверхні Послідовність виконання робіт 

Відновлювана основа    

перевірка стану основи 

витираємо основу  

вологою ганчіркою 

шпаклювання                                                                                      
подряпин та тріщин 

фарбування  

ґрунтувальною фарбою 

ДЕКОРУВАННЯ    

ґрунтування 
підшпакльованих місць 



Перевірка поверхні 
Відновлювана основа 

Перевірка основи шляхом тертя долонею 

Основа крихка – потребує зміцнення 



Приготування поверхні 

Основи відновлювані-знищені 

усунення старих і 
вільних основ 

ремонт подряпин                                       
і тріщин 

ґрунтування 

шпаклювання 

ще одне ґрунтування 

фарбування ґрунтувальною 
фарбою 

ДЕКОРУВАННЯ     

Відновлювана основа 



Перевірка поверхні 
Відновлювана  основа 

Перевірка причіпної здатності  старої основи Відривання  малярної стрічки від тестованої основи 

Видалення старих поверхонь 



 Малярні інструменти - пензлі  

Застосування: для фарбування лаками і фарбами 
водорозчинними 
• волос синтетичний(поліпропилен, полібутилен) 
• міцний та еластичний 
• нержавіючий металевий фіксатор, ручка дерев’яна 

нелакована 
 

Застосування: для фарбування емалями, лаками 
імпрегнатами (органорозчинними) 
• волос мішаний синтетичні (поліпропилен) з чорною 

свинячою щитиною 
• міцний та еластичний 
• забезпечують оптимальне нанесення, без потьоків з 

кісточки 
• нержавіючий металевий фіксатор, ручка дерев’яна 

нелакована 
 

із синтетичним ворсом 

універсальний 

з натуральним ворсом 



 Малярні інструменти - валики  

Валики 
під інтерєрну 

акрилову фарбу 

під інтер’єрну 

латексну фарбу 

під фасадну 

фарбу 
для лаку для емалей 

вид ворсу 
Поліестер, овеча 

вовна 

Поліестер, овеча 

вовна 

Шнурковий (або 

щіткою) 

Махровий, 

велюровий 
велюровий 

довжина ворсу 16-19 мм 11-13 мм від 19 мм 5 мм До 9 мм 

ширина 10 см, 24 см 10 см, 24 см 10 см, 24 см 10 см, 24 см 10 см, 24 см 

структура 

основи 

гладка, 

середньогладка,                

пориста, структурна 

гладка, 

середньогладка,                

пориста, структурна 

гладка, 

середньогладка,                

пориста, структурна 

гладка гладка 

місця 

використання 

Інтер´єрні стіни та 

стеля 

Інтер´єрні стіни та 

стеля 
Фасадні стіни Підлоги, вагонка,   

Гладкі металеві 

поверхні 



Приготування поверхні 

Користь від ґрунтування стін та стелі: 
• вирівнює поглинальну здатність основи 
• зміцнює основу 
• покращує адгезію фарб та шпаклівок 
• забезпечує правильні умови висихання поверхневих виробів 



Основні терміни та поняття 

Ґрунтовки 
 
Біла непрозора рідина, висихаючи, проникає в мікропори матеріалу і 
утворює найтоншу плівку всередині нього і на поверхні. Вона 
включає в себе плівкоутворювальні речовини, пігменти, 
прискорювачі висихання і різні добавки для додання поверхні тих чи 
інших властивостей. Основне призначення ґрунтовки - зміцнити 
поверхню і забезпечити якісне зчеплення (адгезію) обробленої 
поверхні і наступних шарів декоративного, клейового або 
вирівнюючого складу.  

 

 
Шпаклівки 
 
Густа пластична маса, призначена для усунення недоліків поверхні з 
тріщинами, поглибленнями, вищербинами і т.д. перед проведенням 
оздоблювальних робіт. Вона складається із суміші різних 
наповнювачів, пігментів, і в деяких випадках спеціальних добавок. Є 
два види шпаклівок: в готовому до використання вигляді та сухі. 
 
 

 



Основні терміни та поняття 

 
Водоемульсійні фарби 
 
Суміш сухих речовин розведених в розчиннику (органічному чи 
воді), яка після нанесення на основу створює непрозору плівку з 
хорошими захистними та декоративними властивостями. Фарби є 
акрилові, латексні, силіконові, силікатні. За призначенням 
поділяються на: інтерєрні, фасадні та універсальні. 
 

 
Емалі 
 
Це фарба, що представляє собою суспензію в розчині смоли з 
великою кількістю різних добавок та допоміжних речовин. 
Емаллю, на відміну від лаку, можна фарбувати практично всі 
поверхні: метал, деревину, цемент, бетон, добре лягає вона і на 
монтажну піну, на герметик - після ґрунтування. Після фарбування 
і висихання емаль утворює гладку, рівну і міцну плівку, стійку до 
негативних впливів середовища і має захисні властивості проти 
корозії, впливу води, перепадів температур.  
 
 

 



Основні терміни та поняття 
 
Лаки 
Це прозорі або кольорові розчини природних або синтетичних 
плівкоутворювачів (смол або ефірів целюлози) в спирті, скипидарі, маслі, 
з домішками пластифікаторів та інших речовин, яким покривають яку-
небуть поверхню для її збереження і блиску. Є лаки на основі 
термопластичних полімерів і термореактивніх полімерів. При висиханні 
матеріалів на основі термопластів випаровуються розчинники, в 
термореактивних – проходить полімеризація (поліконденсація). 
Розрізняють алкідні лаки (масляні, гліфталеві, пентафталеві), нітролак 
(ефіроцелюлозні), перхлорвінілові, поліуретанові, спиртові, бітумні, 
кремнеорганічні та ін. 
 
 

Декоративні штукатурки 
Декоративною штукатуркою називають різні матеріали для облицювання 
стін, як штучні, так і натуральні або суміш з різних компонентів. Вона 
буває трьох типів - фасадна, для внутрішніх робіт і універсальна.  
Є два види штукатурок: в готовому до використання вигляді та сухі. 
Декоративна штукатурка буває рельєфна і гладка, вона може імітувати 
текстиль, шкіру, камінь, але найчастіше вона виглядає на стіні як застигла 
кам'яна крихта. За видами вона ділиться на фактурну штукатурку, 
венеціанську штукатурку та флокові покриття. Для кожного виду робіт є 
своя технологія нанесення покриття на стіну і якщо фактурну штукатурку 
можна нанести самостійно, то роботу з венеціанської штукатуркою і з 
флоковим покриттями краще довірити кваліфікованому майстрові. 
 



Види інтер’єрних водоемульсійних фарб ТМ Sniezka  

 
Акрилові фарби  

 Водорозчинні фарби на акриловій основі  

 Утворюють покриття стійкі до сухого тертя  

 Не класифікуються згідно норми ДСТУ EN 13 
300  

 Утворені покриття мають кращу газо- та 
паропроникність в порівнянні з латексними 
фарбами  

 

 

 

Наприклад: в портфоліо ТМ Sniezka є такі акрилові 
фарби: Sniezka White Effect, Sniezka Eko, Sniezka 
Super Matt та ін.  

 
Латексні фарби  

 Водорозчинні фарби з вмістом акрилових 
смол більше 30%  від об’єму є латексними  

 Утворюють покриття cтійкі до миття, тертя чи 
вологого прибирання  

 В залежності від ступеня стійкості 
класифікуються згідно норми ДСТУ EN 13 300 
від 1 до 5 класу  

 Наносяться тонким шаром  

 Розхід латексних фарб є кращий в порівнянні з 
акриловими фарбами  

 

Наприклад: в портфоліо ТМ Sniezka є такі латексні 
фарби: Sniezka Energy, Sniezka Max Latex, Sniezka 
Design Lux та ін.  



Норма ДСТУ EN 13 300 PL 

       Стандарт ДСТУ EN 13300:2012 – офіційно прийнятий в Україні європейський стандарт згідно якого лакофарбові 

матеріали класифікуються по різних критеріях, одним з яких є стійкість до мокрого стирання (миття).  

      Стандарти перевірки 

      Водоемульсійна фарба наноситься на ПВХ-плівку шаром необхідної товщини. Після повного висихання (28 днів), даний 

взірець поміщають у тестер для стирання – Elcometer 1720 Abrasion Tester, та за допомогою спеціальної губки із необхідною 

силою здійснюється 200 циклів стирання (для фарб l-lll класу) і 40 циклів (для фарб lV-V класів). Втрата шару фарби при 

стиранні визначається в мікрометрах (µm). 

Вимоги для визначення класу фарби 

Клас Кількість циклів, які 
потрібно зробити для 

визначення класу 

Втрати товщини 
шару фарби 

200 

˂ 5 µm 1  
(найстійкіша фарба) 

> 5 µm 
˂ 20 µm  

2 

≥ 20 µm 
˂ 70 µm 

3 

40 
˂ 70 µm 4 

≥ 70 µm 5 

КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЯ  

ЗГІДНО СТАНДАРТУ ДСТУ EN 13 300 

• Блиск 

• Найбільший розмір частинок (зернистість) 

• Стійкість до мокрого стирання (миття) 

• Коефіцієнт контрастності (покривність) для 

білих та світлих систем покриттів  

Прилад для визначення стійкості фарби до мокрого стирання 

Приклад фарб які є стійкі до миття в ТМ Sniezka: 
•  Sniezka Satynowa, Sniezka Design Lux 3, Sniezka Кухня-Ванна – 2 клас стійкості до миття 
•  Sniezka Max Latex - 3 клас стійкості до миття 
•  Sniezka Energy - 4 клас стійкості до миття 



Інформація про ТзОВ «Снєжка-Україна» 

Екологічність та безпека для здоров’я 

 Турбота про навколишнє середовище 

 Застосування екологічно чистої продукції 

 Скоротили кількість виробничих відходів 

Наші вироби внесені до реєстру екологічно 

сертифікованої продукції  



ACRYL-PUTZ® GU40 полімерна ґрунтовка  
УНІВЕРСАЛЬНА 
   АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ 

   

- Глибоко проникає в структуру основу 

- Зменшує та вирівнює поглинальні       

  властивості  основи 

- Полімерна формула - підвищує адгезію шарів, 

які наносяться пізніше, зв'язує крихкі 

компоненти основи  

- Подвійна система смол  

- Зміцнює та ущільнює основу 

- Забезпечує правильне висихання       

  пізніше нанесених виробів 

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

- Оптимальний розхід до 10 м²/л  



Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

- Оптимальний розхід до 15 м²/л  

- Подвійна система смол  

- Глибоко проникає в структуру основи 

- Зменшує та вирівнює поглинальні 

властивості  основи 

- Полімерна формула -  смол підвищує адгезію шарів,  

які наносяться пізніше, зв'язує крихкі компоненти 

основи  

- Зміцнює та ущільнює основу 

- Забезпечує правильне висихання   

пізніше нанесених виробів 

ACRYL-PUTZ® GU41 полімерна ґрунтовка  
ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ 
   АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ 



- Товщина одного шару (окремі виїмки) до 3 см  

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

- Не розтріскується при накладанні товстих шарів  

- Нанесення «мокрим по мокрому» 

- Мікронаповнювачі забезпечують ідеальне заповнення 

подряпин та тріщин 

- Оптимальний розхід 1 кг/м² при товщині шару 1мм 

- Швидкий час висихання до 4 год. 

- 2 в 1 старт + фініш 

- Сніжно-біла  

- Для ручного та машинного нанесення 

- Легко наноситься та шліфується 

ACRYL-PUTZ®ST10 START  
   АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ 



- Товщина одного шару 1 – 3 мм  

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

- Оптимальний розхід 1 кг/м² при товщині 

шару 1 мм 

- Відмінний кінцевий результат – ідеально 

гладкі стіни 

- Полімерна формула (спеціальна смола) покращує    

параметри міцності та адгезії до основи   

- Містить наповнювач з плитковою структурою 

(легко наноситься та шліфується)  

- Ідеально наноситься вручну та за 

допомогою машинного обладнання 

ACRYL-PUTZ® FS20 FINISH 
  
   
АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ 



Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

- Оптимальний розхід 1,3 кг/м² при товщині 

шару 1 мм 

- Містить скловолокно (масу можна наносити на тріщини 

до 5 мм без використання армувальної стрічки).   

 

- Відмінна адгезія до основи 

   скловолокно 

- Полімерна формула (спеціальна смола) покращує    

параметри міцності та адгезії до основи  

- Висока еластичність  

- Легко наноситься 

ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX 
  
   
АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ 



- Товщина одного шару 1 – 3 мм (окремі виїмки) до 3 см  

Лінія виробів ACRYL-PUTZ® 

- Не розтріскується при накладанні товстих шарів  

- Містить целюлозні волокна. Збільшена міцність та 

еластичність. 

- Оптимальний розхід 1,5 кг/м² при товщині шару 1 мм 

- Швидкий час висихання до 3 год. 

- Полімерна формула (спеціальна смола) покращує    

параметри міцності та адгезії до основи   

- Відкритий час роботи  120 - 180 хв. 

- Стійка до впливу атмосферних факторів  

- Відмінна адгезія з мінеральними основами  

ACRYL-PUTZ® FD12 FASAD 
  
   
АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ВИРОБУ 



Фарбування  та основні 
складники фарб  



Основні складники фарби 

1. Зв’язуючий компонент (смола)- речовина що створює 
плівку 
    зв’язує складники фарби 
     створює плівку на пофарбованій поверхні 
     надає поверхні  високі параметри стійкості                                                  

(на тертя, миття, атмосферні чинники) 

2. Розчинник 
   рідка субстанція - вода або органічний розчинник  
    являється накопичувачем  усіх складників фарби 
    забезпечує  легке нанесення продукту, потім 

випаровується 
    усі фарби поділяємо на водорозчинні та 

органорозчинні 



Основні складники фарби 

3. Пігменти та наповнювачі 
 покращують криючі властивості  та колір 
 захисна функція (пігменти антикорозійні, захист від УФ - 

випромінювання) 
 регулюють глянець 
 регулюють консистенцію (в’язкість, розливність, 

тексотропність) 
 надає плівці особливі якості( структура в продуктах 

декоративних) 

4.  Додаткові засоби 
 надають поверхні унікальних властивостей (гідрофобність-

стійкість до води)легкість очищення - Teflon®, стійкість до 
плісняви та грибів  

 стабілізують фарбу створюють  однорідну суміш 
 надають фарбі відповідних  властивостей при нанесенні 

(відсутність розбризкування) 



Екологічний сертифікат підтверджує екологічну перевагу та безпеку 
маркованої ним продукції, що пройшла екологічну сертифікацію та 
контроль за дотриманням вимог екологічних стандартів на усіх 
етапах життєвого циклу продукту. 

Основні піктограми  

Компакт Комфорт Систем - формула спеціально підібраних 
згущувачів та компонентів та  наповнювачів які оптимізують рівень 
розбризкування фарби  підвищує її покривну здатність  та 
комфортність роботи. 

У 5 разів стійкіша до мокрого стирання від  латексних фарб стійких 
до миття за стандартом PN-C-81914 

COMPLETE WEATHER PROTECTION - цілковитий захист від 
атмосферних факторів: дощу, вітру , дії сонячних променів (УФ-
випромінювання) та морозу. 

Śnieżka Colour System - це система кольорування водоемульсійних фарб 
опрацьована в Акредитованій Лабораторії ФФіЛ Śnieżka SA. Система 
включає в себе одну з найпопулярніших у всьому світі палітр кольорів - 
NCS Cascade. Віяло кольорів Śnieżka NCS Cascade складається з 518 
кольорів, які найбільш підходять для будь-якого інтер’єру.  



Позиціонування білих інтер’єрних фарб ТМ Śnieżka 

ЛАТЕКСНІ ФАРБИ АКРИЛОВІ ФАРБИ 

супер-біла 
гіпоалергічна 

глибокоматова 
латексна 

стійка до миття 
зносостійка 

якість 

ц
ін

а 



 Чітко визначений вид фарби - акрилова   

 Висока ступінь білизни - сніжно біла 

 Розхід з упаковки 14 кг - до 91м² 

 Економний розхід - 5 - 6,5 м²/кг 

 Упаковки: 1,4 кг, 4,2 кг, 7кг, 14 кг, 20 кг 

 Кількість шарів:  2 - 3 

 

 

 

ULTRA BIEL 
Аргументи на користь фарби  



 

 Супербіла 

 Добра покривна здатність 

 Легко наноситься 

 Дозволяє стінам «дихати» 

 Стійка до сухого тертя 

 Має високу адгезію з основою 

 Створює матові  покриття 

 Оптимальний розхід – 6 - 8 м²/кг 

 Тонування – пігментним концентратом COLOREX 

 Зручні упаковки – 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг 

 

Дозволяє стінам 

«дихати» 
 

Легко 

наноситься 
 

Добра 

покривна 

здатність 
 

Śnieżka White Effect 
Аргументи на користь фарби  



Śnieżka Eko 

• Гіпоалергічна – не викликає подразнення, безпечна для алергетиків, а також 

людей з підвищеною чутливістю – дослідження, проведені Лабораторією клінічної 

та екологічної алергології Медичної Колегії Ягелонського Університету 

підтвердили, що ця фарба не викликає алергічного та подразнюючого впливу. 

 Екологічна, має сертифікат екологічності 

 Легке нанесення і відмінна покривна здатність 

 Висока ступінь білизни - сніжно біла 

 Стійка до сухого тертя 

 Стіни «дихають» – покриття є паро-газопроникним 

 Тонування – пігментним концентратом COLOREХ 

 Розхід до 9 м²кг 

 Упаковки: 1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг. 

Аргументи на користь фарби  



 Ступінь глянцю за стандартом ДСТУ EN 13300 – глибокоматовий 

 З огляду на виняткові властивості, фарба рекомендована  

       для великих та світлих приміщень 

 Оптично маскує незначні нерівності поверхні 

 Цілісна, глибокоматова поверхня, незалежно від кута падіння 

світла 

 Можна фарбувати шпалери (флізелінові та скловолокнисті) 

 Відмінна покривна здатність 

 Легке нанесення 

 Не розбризкується під час фарбування 

 Розхід: 7 - 9 м²/кг при одношаровому нанесенні, в залежності від 

основи. 

 Упаковки: 1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг 

 

 

Śnieżka Super Matt  
Аргументи на користь фарби  
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 Латексна фарба - утворює стійке до вологого 

прибирання покриття (4 клас згідно ДСТУ EN 13 

300) 

 Дозволяє стінам «дихати» - утворює паро- та 

газопроникне покриття 

 Має сертифікат екологічності – фарба безпечна 

для здоров’я та навколишнього середовища 

 Тонується по системі Śnieżka Colour System – 

доступні 518 кольорів 

 Висока покривна здатність та відмінний розхід – 

до 9 м²/кг 

 Упаковки: 1 л (1,4 кг), 3 л (4,2 кг), 5 л (7 кг), 10 л 

(14 кг) 

 

 

Аргументи на користь фарби  
Śnieżka Energy 
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 Фарба стійка до миття, що дозволяє легко утримувати 

стіни в чистоті (3 клас згідно ДСТУ EN 13 300) 

 COMPACT COMFORT SYSTEM – не розбризкується 

під час нанесення, покращує комфорт фарбування 

 Рекомендована для фарбування скловолокнистих та 

флізелінових шпалер 

 Фарба пройшла екологічну сертифікацію згідно норми 

ДСТУ ISO 14 024 та є екологічно чистою 

 Тонування по системі Śnieżka Colour System дає 

можливість обрати колір з 518 найпопулярніших 

 Висока покривна здатність та відмінний розхід – до 10 

м²/кг 

 Упаковки: 1 л (1,4 кг) 3 л (4,2 кг), 5 л (7 кг), 10 л (14 кг) 

 

Аргументи на користь фарби  
Śnieżka Max Latex 



Поверхня, покрита виробом з Teflon® surface protector має низьку поверхневу напругу 

через що  нанесене забруднення отримує великий кут скраплення вологи – як наслідок 

забруднення легше усунути, таку поверхню легше утримувати в чистоті. 

Поверхня, покрита виробом без 

Teflon® surface protector  має 

високу поверхневу напругу через 

що нанесене забруднення отримує 

малий кут скраплення вологи – як 

наслідок поверхня сильніше 

притягає забруднення, їх важче  

усунути. 

Як діє Teflon® surface protector у фарбах ТМ Sniezka? 
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Як діє Teflon® в водоемульсійних фарбах 

Після нанесення фарби на стіну (наприклад  Sniezka Nature) частинки Teflon® 

концентруються  при поверхні утвореної плівки зменшуючи її поверхневе 
напруження. Завдяки цьому  пофарбована поверхня  характеризується  слабким 
притяганням забруднень, а забруднення має меншу можливість тривалого 
поєднання з поверхнею. Тому декоративна плівка є довготриваліша, і 
утримання її в чистоті є легше. 

Звичайна фарба Фарба яка містить Teflon® Surface Protector  
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 ЗНОСОСТІЙКА ЛАТЕКСНА ФАРБА – підходить для 

приміщень з високим ступенем експлуатації (2 клас 

згідно ДСТУ EN 13 300) 

 Містить Teflon® surface protector, що полегшує 

усунення плям та забруднень 

 Глибокоматова – приховує незначні нерівності та 

дефекти 

 Екологічна фарба – в процесі виготовлення 

використовуються складники дозволені в країнах 

ЄС (екологічність підтверджена нормою ДСТУ ISO 

14 024) 

 Можливість тонування в 518 трендових кольорів по 

системі Śnieżka Colour System 

 Відмінний розхід - до 10 м²/кг 

 Упаковки: 1 л (1,39 кг), 3 л (4,2 кг), 5 л (7 кг), 10 л (14 

кг) 

 

Аргументи на користь фарби  
Śnieżka Design Lux 3 



 Містить інноваційний компонент Teflon® surface protector 

 З покриття легко усунути плями та забруднення 

 Латексна фарба 

 Green Idea - виріб з низьким вмістом ЛОС 

 Дозволяє стінам «дихати» 

 Економна – до 14 м²/л при одношаровому нанесенні 

 Розхід з упаковки 5 л - до 70 м² 

 Обмежене  розбризкування під час нанесення 

 56 готових кольорів  

 100% попадання в колір 

 Рекомендована для фарбування шпалер призначених під 

фарбування 

 Термін зберігання -  48 місяців 

 Упаковки: 2,5 л, 5 л 
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Аргументи на користь фарби  
Śnieżka Nature colour latex 
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 легко приймаю рішення 

 швидко обираю колір 

 не потрібно рахувати ціну 

 фарба в готовому кольорі 

 

Sniezka Nature 

 

всі кольори за однаковою ціною 

ц
ін

а
 

колір 

min 

max 

Аргументи на користь фарби  
Śnieżka Nature colour latex 



Аргументи на користь фарби  
Śnieżka Satynowa 
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 У 5 разів стійкіша до миття, ніж стійкі до миття латексні фарби за 

стандартом PN-C-81914 

 Стійкість до миття згідно PN EN 13 300 – II клас (ДСТУ EN 13 300 - II клас) 

 Містить інноваційний компонент Teflon® surface protector 

 Легке усунення плям та забруднень 

 Cертифікат Ecolabel 

 Cертифікат відповідності щодо норми PN-C 81914 від Польського 

нормалізуючого комітету 

 Підтвердження якості Інститутом Будівельної Техніки - негорючість 

і безпечність в застосуванні 

 Не розбризкується під час фарбування 

 Легке нанесення, відмінна покривна здатність  

 Суперрозхід – до 14 м²/л при одношаровому нанесенні 

 Фарба із сатиновим ступенем блиску створює оксамитовий ефект 

 Рекомендована для фарбування шпалер призначених під 

фарбування 

 Дозволяє стінам «дихати» 

 Сніжно-біла 

 Покривна здатність з упаковки 9 л - до 126 м² 

 Упаковки: 2,5 л, 5 л, 9 л 



Позиціонування білих інтер’єрних фарб ТМ Śnieżka 

Упаковка 

Виріб 

Śnieżka  
Satynowa 

ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР’ЄРІВ 

Śnieżka  
Design Lux 3 

ЗНОСОСТІЙКА ЛАТЕКСНА 
ФАРБА 

Śnieżka  
Max Latex 

ФАРБА СТІЙКА ДО 
МИТТЯ 

Śnieżka  
Energy 

МАТОВА ЛАТЕКСНА 
ФАРБА 

Śnieżka  
Super Matt 

АКРИЛОВА ФАРБА 
ДЛЯ СТЕЛЬ ТА СТІН 

Śnieżka 
Eko 

МАТОВА АКРИЛОВА 
ФАРБА 

Śnieżka 
White Effect 

МАТОВА АКРИЛОВА 
ФАРБА 

Головна 
перевага Зносостійка  Стійка до миття Латексна Глибокоматова Гіпоалергічна Супер-біла 

Унікальні  
переваги 

Ступінь 
матовості 

Стійкість до 
миття 

дуже висока стійкість до 
миття 

2 клас згідно з ДСТУ EN 
13300  

висока стійкість  
до миття 

2 клас згідно з ДСТУ EN 
13300  

cтійка до миття 
3 клас згідно з ДСТУ EN 

13300 

cтійка до вологого 
прибирання 

4 клас згідно з ДСТУ EN 
13300  

стійка до сухого тертя стійка до сухого тертя стійка до сухого тертя 

Призначення 
фарби 

для приміщень, які 
особливо зазнають 

забруднень, наприклад, 
комунікаційних шляхів, 
коридорів, приватних та 

офісних приміщень, залів і 
підсобних приміщень 
закладів харчування. 

 

Для житлових приміщень з 
високим ступенем 

експлуатації, а також для 
скловолокнистих та 

флізелінових шпалер 

Для житлових приміщень 
з середнім ступенем 

експлуатації, а також для 
скловолокнистих та 

флізелінових шпалер 

Для житлових приміщень 
з середнім ступенем 

експлуатації 

для житлових 
приміщень 

з невисоким ступенем 
експлуатації, для стель 
та великих поверхонь  

для житлових 
приміщень 

з невисоким ступенем 
експлуатації, а також 

для приміщень де 
перебувають 
алергетики 

для житлових 
приміщень 

з невисоким ступенем 
експлуатації 

Рекомендован
а роздрібна 

ціна за 10 л/14 
кг 

1150,39 грн 609,95 грн. 483,16 грн. 424,72 грн. 356,99 грн 314,31 грн. 269,62 грн. 

Роздрібна ціна рекомендована виробником станом на 01.06.15 



Властивості: 

 вирівнює поглинальну здатність швів та плит  

 рекомендується для гіпсокартонних плит 

 зменшує розхід поверхневих емульсій 

 надається для проявочного шару 

 покращує криючу здатності поверхневих фарб 

 знижує кінцеву вартість фарбування 

 забезпечує «дихання» стін 

 розхід: 5 – 6 м²/кг  

 упаковки: 1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг 

 

Призначення: 

Фарба призначена для одноразового ґрунтувального фарбування основ 

всередині приміщень. Наноситься товстим шаром, завдяки чому 

усуває  різницю у фактурі поверхні. Особливо рекомендується для 

фарбування гіпсокартонних плит та поверхонь, де вирівнювались 

дефекти, напр., гіпсом. Полегшує роботи щодо відновлення у випадку 

перефарбування стін з темнішого на світліший колір. 

Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА 
Латексна ґрунтувальна емульсія для внутрішніх робіт 



Властивості: 

 МІСТИТЬ ЧИСТЕ СРІБЛО 

 захищає покриття від розвитку бактерій та грибків 

 сприяє гігієні повітря в приміщенні 

 стійка до миття та витирання згідно PN EN 13 300 – II клас стійкості 

(ДСТУ EN 13 300 - II клас стійкості) 

 не розбризкується під час фарбування 

 підвищена стійкість до вологи 

 розхід – до 12 м²/л (при одношаровому нанесенні) 

 можна тонувати пігментним концентратом Colorex в кількості до 3% 

від об’єму фарби 

 має сертифікат Національного Інституту Гігієни Польщі 

  Призначення: 

Біостатична фарба з протигрибковими та антибактеріальними 

властивостями, призначена для декоративно-захисного фарбування стін 

і стель всередині приміщень. Для фарбування шпалер, у тому числі зі 

скловолокна. Особливо рекомендується для приміщень, що піддаються 

періодичному впливу вологи (ванні кімнати, пральні, кухні і т.д.). 45 

Śnieżka Кухня-Ванна 
Латексна фарба для інтер’єрів з додатками силікону 



 Золотистий стафілокок (харчові отруєння) 
 

 Синьогнійна паличка (інфекції, пов‘язані з дихальною 
системою)  
 

 Сальмонелла (харчові отруєння / черевний тиф) 
 

 Грибок ряду дріжджових (грибкові захворювання) 
 

 Вид дріжджів, що належать до грибків (Захворювання 
травної системи) 
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Śnieżka Кухня-Ванна 
Антибактеріальна та  антидріжджова  дія  фарби 



Властивості: 

 ізолює плями і забруднення, зміцнює основу 

 захищає від розвитку грибка 

 відмінна покривна здатність 

 відмінна адгезія до основи 

 забезпечує «дихання стін» 

 підвищена стійкість до вологи 

 розхід – до 9 м²/л 

 упаковки – 400 мл, 1 л , 5 л, 10 л  

 розчинником для даного виробу є Sniezka Розчинник олійно-фталевий  

 має сертифікат Національного Інституту Гігієни Польщі 

Призначення: 

Для ґрунтувального фарбування та відновлення стін і стель з цементно-

вапняних штукатурок, гіпсокартонних плит і т.п. всередині житлових будинків 

та приміщень громадського призначення. Особливо рекомендується для 

зафарбовування плям від підтікань води, сажі, нікотину, олії, а також інших 

жирів. Підходить для фарбування приміщень, що особливо піддаються дії 

вологи, таких як ванна кімната, кухня, пральня та плавальні басейни. 

Śnieżka Zacieki-plamy 
Фарба для слідів від протікання та плям 



Властивості: 

 підвищена стійкість до впливу атмосферних факторів 

 підвищена стійкість до стирання  

 відмінна адгезія до основи 

 відмінна покривна здатність  

 покриття набуває повної стійкості до руху транспортних засобів  

        через 5 днів 

 білий + 7 готових кольорів 

 розхід – до 8 м²/л 

 упаковки – 1 л ,3 л, 5 л, 10 л  

 

Призначення: 

Фарба призначена для декоративно-захисного фарбування бетонних 

основ. Особливо рекомендується для огорож та бетонних конструкцій, 

фасадів, садових тротуарів, прибудинкових гаражів, терас та балконів, а 

також поверхні, яка не піддається інтенсивному руху транспортних засобів. 

Śnieżka Beton-posadzka 
Акрилова фарба для бетонних основ  



Лінійка фасадних фарб ТМ Sniezka 

Стійка до атмосферних 
факторів  

 Complete weather 
protection (цілковитий 

захист від атмосферних 
факторів) 

 Complete weather 
protection (цілковитий 

захист від атмосферних 
факторів) 

Акрилова, матова Акрилова, матова Акрилова, матова 

2 клас стійкості до миття 
згідно DIN 13 300  

1 клас стійкості до миття 
згідно DIN 13 300 

1 клас стійкості до миття 
згідно DIN 13 300 

Екологічна Екологічна  

розхід 4 ÷ 6 м²/кг  розхід 5 ÷ 7 м²/кг  розхід 5 ÷ 7 м²/кг  

 Білий  Білий 24 готових кольори  

-     



• Complete weather protection (цілковитий захист від атмосферних факторів)  

• Cтійкі та яскраві кольори  

• Відмінна покривна здатність – до 7 м²/кг 

• Легке нанесення 

• Екологічна, має сертифікат екологічності «Зелений журавлик» 

• Висока покривна здатність з упаковки 14 кг - до 98 м² 

• Розхід:  5 – 7 м²/кг при одношаровому нанесенні 

• Перша готова кольорова фасадна фарба  28 кольорів + білий 

• Упаковки:  кольорова фарба - 1л, 3л, 5л, 10л 

                        біла фарба - 1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг  

 

 

                          

 

 

 

 

Аргументи на користь фарби 

Śnieżka Extra Fasad 



• Стійка до атмосферних факторів  

• Відмінна адгезія з основою 

• Легке нанесення 

• Дозволяє стінам «дихати» 

• Висока покривна здатність з упаковки 14 кг - до 84 м² 

• Розхід:  4 – 6 м² /кг при одношаровому нанесенні 

• Вирізняється білизною – сніжно біла  

• Упаковки: 1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг  

 

 

 

 

Аргументи на користь фарби 

Śnieżka Standart Fasad 



Śnieżka СOLOREX  

 Універсальний пігментний концентрат (всередині та 

назовні приміщень) 

 28 стійких та яскравих кольорів  

 Для водорозчинних та органорозчинних фарб 

 Легкий у застосованні 

 Висококонцентрований 

 Упаковки: 100 мл 

 Термін придатності: 24 місяці 
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Аргументи на користь виробу 


