
Śnieżka Кухня-Ванна 
латексна фарба для інтер’єрів 

з вмістом силікону та срібла 



Кухня та ванна – це приміщення в будинку, які 

найбільш піддаються дії вологи. 

Враховуючи їх специфічну роль, вони повинні бути 

зручними, безпечними для здоров’я та мати 

естетичний вигляд. 

  

Фарба Sniezka Кухня-Ванна SILVER FORMULA – це 

виняткова фарба з біоцидними властивостями. 

Відмінно допомагає забезпечити свіжість та гігієну 

стін. Її можна застосовувати як для стін, так і для 

стель. 

Кухня і ванна – це два найважливіших приміщення в будинку. Саме у цих 

приміщеннях ми хочемо почувати себе комфортно та затишно. 

Śnieżka Кухня-Ванна 

Śnieżka Кухня-Ванна 



Біостатична фарба Sniezka Кухня-Ванна завдяки інноваційній 

технології SILVER FORMULA допомагає нейтралізувати кількість 

грибків на стінах та патогенних бактерій (тобто тих, що викликають 

хвороби) на рівні, найсприятливішому для людини. 

Дія біостатичного фактора або чистого 

срібла обмежується винятково фарбованою 

поверхнею і його потрапляння у повітря 

не відбувається. 
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Навіщо срібло у фарбі Sniezka Кухня-Ванна? 

Срібло – це благородний метал, а також найстарший з відомих в історії людства засіб 

захисту від бактерій, що використовується з давніх часів. Консервовані властивості цього 

металу помітили ще фінікійці у VIII столітті до н.е., які під час далеких подорожей 

зберігали воду та молоко в срібному посуді. 

Також сьогодні наносрібло використовується для активного захисту малярних покриттів 

від мікроорганізмів (передусім бактерій, а також грибків, плісняви та водоростей). 

Завдяки застосуванню чистого срібла фарба зберігає біоцидні 

властивості настільки довго, скільки є на стіні, або протягом 

існування пофарбованого покриття. 
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Біоцидні властивості фарби Sniezka Кухня-Ванна з додатком чистого срібла були 

доведені лабораторно. Дослідження антибактеріальних, протигрибкових та 

антидріжджових властивостей  провела компанія “POCH S.A.” в Глівіцах (компанія “POCH 

S.A.” входить до складу “Avantor Performance Materials”, світового лідера у виробництві 

лабораторних та спеціальних хімічних реактивів). 
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Антибактеріальна та антидріжджова дія 

Бактерії Біоцидна ефективність фарби 

Sniezka Кухня-Ванна  

Можливі загрози, що викликають 

внаслідок бактерій 

Staphylococcus aureus 

Золотистий стафілокок 

                                                       

Так 

                                                            

Харчові отруєння 

Pseudomonas aeruginosa 

Синьогнійна паличка  

                                                                       

Так  

Інфекції, пов‘язані з дихальною 

системою 

Salmonella typhimurium 

Сальмонелла 

                                                                      

Так  

 

Харчові отруєння / 

черевний тиф 

Candida albicans 

Вид безкапсульного грибка, що 

зараховується до ряду 

дріжджових 

  

Так  

  

Грибкові захворювання 

Saccharomyces cerevisiae 

Вид дріжджів, що належать до 

грибків 

  

Так  

  

Захворювання травної системи 
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кольорова фарба біла фарба 

Звичайна фарба 

Sniezka Кухня - Ванна 

з вмістом чистого 

срібла 

Staphylococcus aureus  

Золотистий стафілокок 

Червоне забарвлення свідчить про наявність   

живих бактерій 

Śnieżka Кухня-Ванна 
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Candida albicans  

вид безкапсульного грибка, що зараховано до ряду дріжджових 

Звичайна фарба 

Коричневе забарвлення свідчить про 

наявність  живих бактерій 
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з вмістом чистого 

срібла 

кольорова фарба біла фарба 



Протигрибкова дія фарби Sniezka Кухня і Ванна з вмістом чистого срібла добре 

помітна. Грибки здатні проростати лише на певній відстані від досліджуваних проб 

(фарба Sniezka Кухня-Ванна), в той же час грибки повністю вкривають поверхню 

плитки на зразках звичайної фарби. 

Звичайна фарба 
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 з вмістом чистого 

срібла 

кольорова фарба біла фарба 



Sniezka Кухня-Ванна була зареєстрована в Управлінні з реєстрації 

лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидної продукції 

Республіки Польща, отримавши дозвіл № 4885/12 на продаж біоцидного 

виробу (категорія І, група 2 – біостатична фарба з протигрибковими та 

антибактеріальними властивостями для фарбування стін всередині 

приміщень).  
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підтверджені біоцидні властивості 
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- містить чисте срібло  Найстаріший з відомих в історії людства антибактеріальних 

засобів, що використовується з давніх часів. Сьогодні 

наносрібло використовується також для захисту малярних 

покриттів від мікроорганізмів (передусім бактерій, а також 

грибків, плісняви та водоростей), створюючи так зване покриття 

SMART COATINGS. 

SMART COATINGS = SMART PRODUCT = Sniezka Кухня-Ванна 

SILVER FORMULA  

Срібло:  

не токсичне  

не викликає подразнень 

не має алергенної дії 

- покриття захищає від розвитку 
бактерій та грибків 

Завдяки застосуванню чистого срібла фарба діє 
антибактеріально настільки довго, скільки залишається на стіні, 
або протягом всього існування пофарбованого покриття, а також 
не потрапляє в повітря. Протистоїть шкідливим для здоров’я 
бактеріям, які осідають на фарбованій поверхні. Частинки срібла 
виконують протигрибкову дію та забезпечують оптимальні 
гігієнічні умов у приміщеннях, що піддаються дії мікроорганізмів. 
Іони срібла не є токсичними по відношенню до людських клітин.  

- оптимізує гігієну повітря в 
приміщенні 

Срібло знищує бактерії та грибки на поверхні фарби. Це 
зменшує кількість патогенних мікроорганізмів, які не мають 
можливості поширюватись та чинити негативний вплив на наше 
самопочуття та здоров’я. Чисте срібло є природним фільтром, 
що оптимізує гігієну повітря. 
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- не розбризкується під час фарбування Унікальна система загущувачів обмежує розбризкування під час 

фарбування, тим самим, покращує покривні властивості. Фарба має 

відповідну консистенцію, що сприяє легкому нанесенню, а споживач 

відчуває значну  комфортність роботи, заощаджує час та зусилля, щоб 

потім навести лад у пофарбованому приміщенні.  

- має відмінні покривні властивості Завдяки унікальній рецептурі, в якій використано молекули титанового 

білила, застосовано спеціальні екстендери, щоб забезпечити високу 

міцність покриття, стійкість кольору та адгезійну здатність фарби. 

- утворює покриття, стійкі до подряпин та 

багаторазового миття водою з додаванням 

миючих засобів 

Відповідно розроблена рецептура з додаванням високоякісної смоли дає 

можливість отримати міцні та еластичні покриття, стійкі до багаторазового 

миття з додаванням миючих засобів. 

- поверхні захищені від розвитку 
мікроорганізмів (пліснявих грибків), що 
знищують покриття 

Підібрані відповідним чином складники дають можливість обмежити 

розмноження мікроорганізмів на поверхні фарби – завдяки цьому покриття 

довше зберігає свою стійкість. 

- мінімізує поглинання вологи основою У таких приміщеннях, як кухня та ванна, висока вологість повітря та стін 

утримується практично постійно (наприклад, водяна пара під час 

готування їжі чи купання) незважаючи на регулярне провітрювання 

приміщень. Застосування новаторських водовідштовхувальних 

силіконових засобів  дає можливість мінімізувати затримку поглинання та 

затримки вологи в стіні.  

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

Розхід фарби на рівні 12 м2/л дає можливість досягнути оптимального 

ефекту на пофарбованій поверхні. Низький розхід – це заощадження часу 

та грошей споживача. 
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Логотип 

Назва фарби 

Стікер з кольором 

Дизайн, що вказує на 

призначення виробу 

Головні переваги 

Значок, який вказує, що 

фарба містить чисте 

срібло 
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Sniezka Кухня-Ванна – це гігієна та чистота у вашому помешканні завдяки: 

• постійній антибактеріальній дії через вміст срібла, інакше кажучи, діє доти, доки 

фарба є на стіні 

• природному біоцидному складовому елементу (чисте срібло), яке не потрапляє у 

атмосферу а тим самим не чинить негативного впливу на людину 

• оптимізації гігієни повітря в приміщенні, оскільки срібло, знищуючи бактерії та 

грибки на поверхні фарби, сприяє зменшенню бактерій та грибків у повітрі 

 

ПРИМІТКА: 

• біоцидна дія фарби Sniezka Кухня-Ванна була підтверджена лабораторно  

• виробник має дозвіл на продаж біоцидного виробу  
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