
К А Р Т А  Т Е Х Н І Ч Н А  В И Р О Б У

Śnieżka Supermal® EMALIA OLEJNO-FTALOWA
ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ЕМАЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТА МЕТАЛУ

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЗАКЛАДІВ ГРОМАД-
СЬКОГО КОРИСТУВАННЯ Й ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ВАЖКОЗАЙМИСТЕ ПОКРИТТЯ  
– КЛАС ГОРЮЧОСТІ D-s1, d0

ЕКОНОМНИЙ РОЗХІД  
І ЧУДОВА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ 

СТІЙКІ I ЯСКРАВІ КОЛЬОРИ

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Застосовують для декоративного й захисного фарбування де-
рев’яних і деревопохідних поверхонь: вікон, дверей, меблів тощо, 
штукатурок і металу: воріт, огорож тощо, які експлуатують усеред-
ині 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 безпосе-
реднього контакту з продуктами).

2 h

MAT POŁYSK 50mmРОЗХІД
до 16 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від основи 2 h

MAT POŁYSK 50mmКІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
1-2 2 h

MAT POŁYSK 50mmКОЛІР
23 кольори 2 h

MAT POŁYSK 50mmУПАКОВКА
200 мл; 400 мл; 800 мл; 2,5 л; 5 л; 10 л 2 h

MAT POŁYSK 50mmТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 місяці від дати виготовлення
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I  ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ  I

F580



I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I

ДЕКОРАТИВНИЙ 
ЕФЕКТ ПОКРИТТЯ

ГУСТИНА  
за температури  

20 ±0,1°C,  
не більше

ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТ ТЯ  
за температури 20±2°C і відносної 
вологості повітря 55±5%, покриття 

сухе на дотик, найбільше

РОЗЧИННИК ЛОС  
Граничний вміст ЛОС  

для цього виробу: (кат. A/d/FR): 
300 г/л (2010); виріб містить 

максимум 300 г/л. глянець,  
матове (біле, чорне)

[г/см³] [год.] розчинник олійно-фталевий  
деароматизований Śnieżka,  

розчинник олійно-фталевий Śnieżka1,5 16

I  СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  I
ZN-SN-023:2009 Сертифікат Національного інституту гігієни Польщі: HK/B/0478/04/2009 

I  ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ I

МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ 

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

в’язкість фарби додавання розчинника діаметр форсунки пістолета тиск розпилення рекомендована 
кількість шарів                           [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

Гідродинамічне розпилення* торговий вигляд - 0,26 20÷21 1-2

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

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  I
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Основа має бути сухою, очищеною від 
іржі, пилу, жиру та інших забруднень.  Засмолені й жирні місця ви-
мити очищеним бензином.  Нові поверхні з деревини і деревопо-
хідних матеріалів рекомендовано пофарбувати фарбою - ҐРУНТОВКА 
ДЛЯ ДЕРЕВИНИ Śnieżka UREKOR D.  Дерев’яні поверхні, які особли-
во зазнають впливу атмосферних факторів, перед ґрунтувальною 
фарбою потрібно додатково захистити БЕЗБАРВНИМ ІМПРЕГНАТОМ 
ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТМ VIDARON.  Нові металеві поверхні заґрунту-
вати антикорозійною фарбою Śnieżka UREKOR S, що швидко сох-
не.  Знищені покриття олійних фарб, погано прилеглі до основи, 
– усунути, очистити від іржі, бруду й інших забруднень, за потреби 
нерівності зашпаклювати, відкриті основи заґрунтувати.  Старі по-

криття гарної якості протерти дрібнозернистим наждачним папе-
ром і очистити від пилу.  ПІДГОТОВКА ВИРОБУ.  Емаль ретельно 
перемішати.  Залежно від потреби розбавити розчинником для 
олійно-фталевих виробів до робочої в’язкості.  Фарбу з різних ви-
робничих партій злити в більшу ємність і ретельно перемішати.  НА-
НЕСЕННЯ   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 (поролоно-
вим) 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.

*дослідження проведено на вибраних зразках дезінфектантів


