
Śnieżka Satynowa 
фарба для інтер’єрів 

 

 



Śnieżka Satynowa 

Фарба призначена для декоративно-захисного фарбування стін та стель з 

цементних, цементно-вапняних, гіпсових, деревопохідних матеріалів, деревини, 

цегли, плит з гіпсокартону, а також шпалер, у тому числі зі скловолокна, 

всередині приміщень. З огляду на виняткові властивості та стійкість, виріб 

рекомендовано використовувати для фарбування приміщень, які особливо 

піддаються забрудненням, наприклад, презентабельних приватних та офісних 

приміщень, залів та закладів харчування. 

 

  

фарба для інтер'єрів  

Śnieżka Satynowa 



Śnieżka Satynowa 

Śnieżka Satynowa 

ПЕРША інтер’єрна фарба на українському ринку із сатиновим 

ступенем блиску. 

  

 

ЄДИНА сатинова фарба на ринку  

      з вмістом інноваційної технології  

     Teflon® surface protector.  
 

 

 

Назва фарби Śnieżka Satynowa вказує не тільки на ступінь блиску 

пофарбованої з її допомогою поверхні - делікатний сатиновий блиск, але й 

на відмінну гладкість та стійкість покриття.   

 
 

Teflon® surface protector 
 

Śnieżka Satynowa 



Śnieżka Satynowa 

Śnieżka Satynowa 

Śnieżka Satynowa – це фарба для інтер'єрів, виготовлена на базі інноваційної технології Teflon® 

surface protector, а також високоякісних смол і пігментів. Завдяки винятковій формулі утворює 

надзвичайно міцні покриття. Фарба утворює винятково стійкі до миття і стирання покриття, з яких 

легко можна усунути плями і забруднення. 

 

Teflon® surface protector: 

 полегшує очищення, усунення плям і забруднень 

 підвищує стійкість до багаторазового миття 

 забезпечує „дихання” стін  

 безпечний для здоров'я  

 зберігає ідеальний вигляд і колір стін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teflon® є зареєстрованою торговою маркою фірми DuPont, який використовує АТ «Фабрика Фарб і Лаків «Śnieżka» 

на підставі ліцензії. 

Teflon® surface protector 
 

Śnieżka Satynowa 

Фарба, що містить  

Teflon® surface protector  
Звичайна фарба 



Логотип Śnieżka 

Основна перевага 

Назва фарби 

Стікер із кольором Унікальна властивість –

Teflon® surface protector 

Śnieżka Satynowa 

фарба для інтер'єрів 

Śnieżka Satynowa 

Легко відкривається 

Упаковка: 
- сучасна, пластикова, квадратна 

- ємність: 2,5л, 5л, 9л 

Колір фарби: 

 - сніжно-білий 



У 5 разів стійкіша до миття, ніж стійкі до миття  

   латексні фарби за стандартом PN-C-81914* 

Містить Teflon® surface protector 

Не розбризкується під час фарбування 

Легке нанесення, відмінна покривна здатність  

Легке усунення плям та забруднень 

Суперрозхід – до 14 м²/л при одношаровому нанесенні 

Рекомендована для фарбування скловолокнистих та 

флізелінових шпалер 

Фарба із сатиновим ступенем блиску 

Сертифікат Ecolabel 

Дозволяє стінам «дихати» 

Сніжно-біла 

 

 

Śnieżka Satynowa 

властивості 
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Śnieżka Satynowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Малярне покриття, отримане після фарбування фарбою Sniezka 

Satynowa, відповідно до рекомендацій виробника, має стійкість до 

вологого витирання в 5 разів вищу, ніж латексні фарби, класифіковані 

як стійкі до миття за стандартом PN-C-81914. Дослідження стійкості 

покриття до миття було проведено дослідницькою лабораторією, 

акредитованою в цій сфері Польським Центром Акредитації № АВ 855. 
 

 

 

 

головна перевага фарби 
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Śnieżka Satynowa 

Śnieżka Satynowa 
роз’яснення головної переваги  
 

Śnieżka Satynowa 

Водоемульсійна фарба наноситься на ПВХ-плівку шаром 

необхідної товщини. Після повного висихання, даний взірець 

поміщають у тестер для стирання – Elcometer 1720 Abrasion Tester, 

де 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). 

клас 

вимоги розяснення 

Кількість циклів 
Втрати товщини 

шару фарби 
Цикли стирання 

1 200 ˂ 5 µm 200 

2 200 
> 5 µm 

˂ 20 µm  
200 

3 200 
≥ 20 µm 

˂ 70 µm 
200 

4 40 ˂ 70 µm 40 

5 40 ≥ 70 µm 40 

Sniezka 
Satynowa  

200 циклів = 7,3 
µm 

Латексні фарби 
стійкі до миття 

40 циклів  

5 
200 

циклів 

 

 

40 

циклів 

Стандарт PN-C-81914 та Норма  DIN 13 300 



Śnieżka Satynowa 

раціональні переваги 
 

Śnieżka Satynowa 

 ЄДИНА на ринку сатинова фарба з вмістом Teflon® surface protector 

 ВИНЯТКОВА СТІЙКІСТЬ ТА МІЦНІСТЬ виділяє фарбу Śnieżka 

Satynowa поміж конкурентів 

 ВИНЯТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 не розбрискується під час нанесення 

 Ecolabel 

 cуперрозхід – до 14 м2/л 

 відмінна  покривна здатність 

 ІДЕАЛЬНА для фарбування шпалер (широковживаний метод ремонту згідно із 

дослідженням GFK) 

 ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ: 48 місяців з дати 

виготовлення 



Śnieżka Satynowa 

емоційні переваги 
 

Śnieżka Satynowa 

 Створює бажаний кінцевий ОКСАМИТОВИЙ ЕФЕКТ 

 Помірний відблиск світла від пофарбованої поверхні –   

     НАДАЄ М’ЯКИЙ ДЕЛІКАТНИЙ ВИГЛЯД стінам 

 Відмінно підходить для фарбування презентабельних приміщень 

 Додає особливий декоративний ефект – ГАРМОНІЯ В ДИЗАЙНІ 

ІНТЕР’ЄРУ 

 Створює ВІДЧУТТЯ ЗАТИШКУ ТА КОМФОРТУ В ПРИМІЩЕННІ 

 Ексклюзивність та сучасність 

 СТВОРЕНА ЗА РЕКОМЕНДАЦІЯМИ та побажаннями професіональ-

них МАЙСТРІВ І ДИЗАЙНЕРІВ 

 

 



Śnieżka Satynowa 

Очікування споживачів і фарба Sniezka Satynowa 

Згідно з дослідженням компанії „GFK” в газузі інтер’єрних водоемкльсійних 

фарб, найбільший інтерес у респондентів викликає фарба, у якій поєднані 

два основні критерії: якість та екологічність. 

Śnieżka Satynowa є відповіддю на очікування споживачів, яка виготовлена на 

базі інноваційної технології Teflon® surface protector, а також з 

використанням високоякісних смол та пігментів. А завдяки Ecolabel та 

низького вмісту ЛОС (летких органічних сполук) виріб є екологічним та 

безпечним для Вас та Вашого здоров’я. 



Śnieżka Satynowa 

Підтвердження якості фарби Sniezka Satynowa 

незалежними інстанціями  

Високу якість фарби та її безпечність використання підтверджують 

сертифікати, які були видані незалежними інститутами: 

 

Польський Нормалізуючий Комітет – сертифікат відповідності щодо норми 

PN-C 81914, а також дозвіл користування знаком PN на упаковці і матеріалах 

POS.  

 

Польський Центр Досліджень та Сертифікації - сертифікат Ecolabel 

 

Інститут Будівельної Техніки - негорючість і безпечність в застосуванні 

 



Śnieżka Satynowa 

Sniezka Satynowa 

сертифікат Ecolabel 

Фарба Śnieżka Satynowa отримала сертифікат Ecolabel, який видав 

незалежний Польський Центр Досліджень та Сертифікації. 

Сертифікат підтверджує, що виріб: 

 

 є безпечним для здоров’я та навколишнього середовища 

 

 відповідає найвищим стандартам якості 
 



Śnieżka Satynowa 

Sniezka Satynowa 

сертифікат Ecolabel 

Умови, яким має відповідати фарба, щоб отримати сертифікат Ecolabel: 

 

 рівень ЛОС (леткі органічні сполуки) ≥ 15 г/л 

 вміст формальдегіду > 10 ppm 

 втрата шару покриття після 200 циклів стирання > 20 µm 

 відмінний розхід 

 сировина, що не порушує рестриктивні критерії в сфері екології  

Знак Ecolebel розміщено на POS 

матеріалах і упаковках, які послідовно 

впроваджуватимуться у продаж. 


