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

2 h

MAT POŁYSK 50mmРОЗХІД
до 9 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від основи 2 h

MAT POŁYSK 50mmКІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
1-2 2 h

MAT POŁYSK 50mmКОЛІР
4 готових кольори 2 h

MAT POŁYSK 50mmУПАКОВКА
1 л; 2,5 л; 5 л; 10 л 2 h

MAT POŁYSK 50mmТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
18 місяців від дати виготовлення

Блідо-червоний Попелястий

Чорний

I  ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ  I

Білий

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Призначена для ґрунтування елементів сталевих і чавунних кон-
струкцій, які експлуатують усередині й назовні приміщень, з метою 
захисту їх від корозії. UREKOR S рекомендується застосовувати як 
ґрунтовку під фталеві, модифіковані фталеві, хлоркаучукові, нітро та  
акрилові емалі.

POŁYSKMAT

ЧУДОВА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ 

POŁYSKMAT

ШВИДКЕ ВИСИХАННЯ 

POŁYSKMAT

ПІДВИЩУЄ МІЦНІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ ФАРБ 

Śnieżka Urekor S
АНТИКОРОЗІЙНА ҐРУНТОВКА ДЛЯ СТАЛЕВИХ І ЧАВУННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ЗАХИЩАЄ 
ВІД 

КОРОЗІЇ



I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I

ДЕКОРАТИВНИЙ 
ЕФЕКТ ПОКРИТ ТЯ

ГУСТИНА
за температури 

20±0,1°C найбільше

ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТ ТЯ  
за температури 20±2°C  

і відносної вологості повітря вище 55±5%, 
покриття сухе на дотик, найбільше

РОЗЧИННИК
 ЛОС 

Граничний вміст ЛОС 
для цього виробу: 

(кат. A/i/FR):  
500 г/л (2010);  

виріб містить максимум 
500 г/л.

матове
[г/см³] [год.] Розчинник олійно-фталевий або 

олійно-фталевий деароматизований 
Śnieżka1,4 1

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ   I
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Нові, не фарбовані раніше металеві по-
верхні потрібно очистити до «сріблястого» металу (20 за PN-ISO 
8501-1:1996). Старі поверхні очистити від іржі й інших забруднень. 
З поверхонь, призначених для відновлення, усунути погано при-
леглі шари старої фарби, іржу й інші забруднення. Очищені по-
верхні обезжирити очищеним бензином.  ПІДГОТОВКА ВИРОБУ 
 Ґрунтовку старанно перемішати. За потреби розбавити до ро-
бочої в’язкості олійно-фталевим деароматизованим, олійно-фтале-
вим розчинником. НАНЕСЕННЯ  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 го-
дини після висихання, хлоркаучукові – мінімум через 72 години або 
згідно з рекомендаціями для поверхневої фарби. Перед нанесенням 
виконати на невеликій ділянці пробне фарбування – якщо свіжона-
несений шар не викликає морщення покриття, роботи можна про-
довжувати. Малярні роботи проводити за температури навколиш-
нього середовища вище від +10oС і за відносної вологості повітря 
менш ніж 80%.  ПРИМІТКИ  Фарба в червоно-коричневому та 
чорному кольорі витримує температуру до + 200°C.

I  СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  I
 Сертифікат національного інституту гігієни Польщі: HK/B/0704/01/2008  PN-C- 81901:2002, тип II B

I  ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ  I

МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ 

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ 

в’язкість фарби додавання розчинника діаметр форсунки пістолета тиск розпилення рекомендована 
кількість шарів[c] [%] [мм] [MПa]

Пензель, валик торговий вигляд - - - 1

Пневматичне розпилення 25÷35 до 20 1,5÷2 0,3÷0,5 1-2

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

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


