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

РОЗХІД
не стосується 

КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
не стосується

КОЛІР
28 кольорів відповідно до карти кольорів,  
інтенсивність залежить від типу використаної фарби

УПАКОВКА
100 мл

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 
24 місяці від дати виготовлення 
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I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Призначений для тонування в обраний колір готових водорозчинних 
фарб і фарб на основі розчинників: емульсійних, фталевих, хлоркау-
чукових емалей, вапняних та інших. Деякі з кольорів, представлених у 
карті кольорів, можна застосовувати назовні приміщень.

POŁYSKMAT

ЛЕГКИЙ У ЗАСТОСУВАННІ 

ШИРОКА ГАМА КОЛЬОРІВ

POŁYSKMAT

УНІВЕРСАЛЬНИЙ – ДЛЯ ВОДНИХ ФАРБ  
І ФАРБ НА ОСНОВІ РОЗЧИННИКІВ

I  ОПИС ВИРОБУ   I
Śnieżka COLOREX – це водна дисперсія пігментів із 
додаванням допоміжних засобів, які дозволяють по-
єднувати концентрат із виробами як на водній осно-
ві, так і на основі розчинників.

I  ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ  I

*кольори для використання всередині приміщень

+1Л

Śnieżka COLOREX
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПІГМЕНТНИЙ КОНЦЕНТРАТ 



Śnieżka COLOREX
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПІГМЕНТНИЙ КОНЦЕНТРАТ 

ПІДГОТОВКА ВИРОБУ І НАНЕСЕННЯ  Перед використанням 
інтенсивно струснути для надання однорідності вмісту упаковки. 
 Для підбору відповідного кольору тонованої фарби рекомендо-
вано попередньо змішати КОЛОРЕКС із фарбою в меншій кілько-
сті для проби та підсушити на стіні (водні фарби можна сушити за 
допомогою вентилятора чи фена для волосся); можливу корекцію 
отриманого кольору можна виконати шляхом додавання відповід-
ної кількості КОЛОРЕКС або фарби.  Після визначення пропорцій 
остаточне тонування потрібно здійснити в такій кількості, яка буде 

достатньою для фарбування всієї поверхні.  Додавати не більш ніж 
1 упаковку на 1 літр тонованої фарби.  Додавання понад 10% об’єму 
концентрату до фарб, що швидко сохнуть, може призвести до подов-
ження часу висихання та зменшення глянцю, а в емульсійних фарбах 
– до зниження їхніх характеристик міцності.  Фарбу з додаванням  
КОЛОРЕКС наносити на основу згідно з рекомендаціями, зазначе-
ними на етикетці фарби. Не додавати до виробів, які твердіють під 
впливом вологи.

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I
В’ЯЗКІСТЬ  

(чашка Форда Ø 5 мм), 20°C ГУСТИНА pH

[с] [г/см³]
7-9

5-15 1,00-1,70 

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  I

I  СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ   I
 ZN-SN-043:2012

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 згідно з рекомендаціями для цієї фарби

Пневматичне розпилення 
згідно з рекомендаціями для цієї фарби

Гідродинамічне розпилення


