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

РОЗХІД
згідно характеристик фарби, що тонується. Якщо використову-
вати у нерозбавленому вигляді - до 9 м²/л при одношаровому 
нанесенні залежно від основи 
КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
згідно характеристик фарби, що тонується. Якщо використову-
вати у нерозбавленому вигляді - 2 шари

КОЛІР
15 базових кольорів, які можна розбавляти у велику кількість 
відтінків

УПАКОВКА
750 мл

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 
48 місяців від дати виготовлення 

POŁYSKMAT

7

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Барвник призначений для кольорування білих дисперсійних, акрило-
вих, латексних фасадних та інтер’єрних фарб, і синтетичних штукатурок. 
Можна також наносити у нерозбавленому вигляді для захисно-деко-
ративного фарбування фасадів будинків і стін усередині приміщень з 
цементних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, дерев’яних 
і деревопохідних основ. Всі кольори при потребі можна змішуват між 
собою.

БАЗОВІ КОЛЬОРИ

АТМОСФЕРОСТІЙКИЙ 

СТІЙКІ КОЛЬОРИ

ЛЕГКИЙ У ЗАСТОСУВАННІ

I  ОПИС ВИРОБУ   I
Śnieżka COLOREX FASAD – це водно-дисперсійний 
барвник, основою якого є спеціально відібрана смо-
ла, яка гарантує повний захист від атмосферних фак-
торів. Високоякісні пігменти, що містяться у виробі, 
гарантують стійкі та яскраві кольори впродовж три-
валого часу.

Śnieżka COLOREX FASAD
БАРВНИК ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНИЙ ДЛЯ ФАСАДНИХ ФАРБ 

I  ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ  I

114 117 164 165 169 176 177 143

152 154 159 181 188 192 194



Śnieżka COLOREX FASAD
БАРВНИК ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНИЙ ДЛЯ ФАСАДНИХ ФАРБ 

ПІДГОТОВКА ВИРОБУ І НАНЕСЕННЯ  Барвник перед використан-
ням інтенсивно струснути для надання однорідності вмісту упаков-
ки. Для підбору відповідного кольору тонованої фарби рекомендо-
вано попередньо змішати Śnieżka Colorex Fasad із фарбою в меншій 
кількості для проби та підсушити на стіні, корекцію отриманого 
кольору можна виконати шляхом додавання відповідної кількості 

барвника або фарби.  Після визначення пропорцій остаточне то-
нування потрібно здійснити в такій кількості, яка буде достатньою 
для фарбування всієї поверхні. НАНЕСЕННЯ: Фарбу з додаванням 
барвника Śnieżka Colorex Fasad наносити на основу згідно з реко-
мендаціями, зазначеними на етикетці цієї фарби. Після закінчення 
малярних робіт інструменти вимити водою.

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I
В’ЯЗКІСТЬ,  

віскозиметр Брукфільда, 20ºC, мінімум ГУСТИНА
ЛОС  

Граничний вміст ЛОС:  
(кат. A/c/FW):  
40 г/л (2010),  

виріб містить максимум 40 г/л.
[mPas] [г/см³]

4000 від 1,35 до 1,46 в залежності від кольору

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  I

I  СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ   I
 ТУ У 20.3-30648854-010:2013

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


