
Т Е Х Н І Ч Н А  К А Р Т А

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Для ґрунтувального фарбування та відновлення стін і стель, вико-
наних із цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних плит тощо, 
всередині житлових будинків і будівель громадського призначення. 
Особливо рекомендована для ізолювання плям від підтікань води, 
сажі, нікотину, олії, а також інших жирів. 

ІЗОЛЮЄ ПЛЯМИ І ЗАБРУДЕННЯ, ЗМІЦНЮЄ ОСНОВУ

ЗАХИЩАЄ ВІД РОЗВИТКУ ГРИБКА

ЧУДОВА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ

РОЗХІД
до 9 м²/л при одношаровому нанесення залежно від типу 
основи та способу нанесення 

КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
1-2

КОЛІР
білий

УПАКОВКА
400 мл; 1 л; 5 л

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 місяці від дати виготовлення

Śnieżka Zacieki – plamy 
АКРИЛОВА ФАРБА ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ   I

ДЕКОРАТИВНИЙ 
ЕФЕКТ ПОКРИТТЯ

ГУСТИНА
за температури 

20±0,1°C, найбільше
РОЗЧИННИК

ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ  
за температури 20±2°C  

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

ЛОС 
Граничний вміст ЛОС

для цього виробу: 
(кат. A/g/FR):  

350 г/л (2010);  
виріб містить максимум 

350 г/л. 
матовий

[г/см³] Śnieżka Розчинник олійно-фталевий деаромати-
зований, Śnieżka Розчинник олійно-фталевий

[год.]

1,7 2

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ   I
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Основа, призначена для фарбуван-
ня, має бути міцною, сухою, очищеною від пилу.  Свіжі цемент-
но-вапняні штукатурки можна фарбувати через місяць від часу їх 
виконання. Шорсткі цементно-вапняні штукатурки рекомендова-
но вигладити шпаклівкою, наприклад, ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ. 
Нерівності основи рекомендовано вирівняти готовою шпаклю-
вальною масою ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ, тріщини і виїмки запов-
нити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС 
або, якщо нерівності значні – сипкою шпаклювальною масою 
ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ i пофарбувати ґрунтувальною емульсією 
Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.  Плями від підтікань води висуши-
ти, від сажі – видалити не прилеглі до основи частки, від жиру й 
нікотину – фарбувати безпосередньо.  Місця, вражені грибком, 
покриті пліснявою, очистити механічно і продезінфікувати проти-
грибковим препаратом Śnieżka ПУМА, водночас пам’ятаючи про 
необхідність усунення причин виникнення грибка. ПІДГОТОВ-
КА ВИРОБУ  Перед застосуванням фарбу ретельно переміша-

ти.  Не змішувати з вапном чи іншими водорозчинним виробами 
(емульсійні фарби).  Допускається додавання до 2% деаромати-
зованого розчинника ŚNIEŻKA у разі надмірного збільшення в’яз-
кості під час зберігання. НАНЕСЕННЯ  Малярні роботи вико-
нувати за температури основи й навколишнього середовища від 
+5°C до +25°C.  Фарбу в торговому вигляді нанести у два шари з 
інтервалом 4 години за температури +20°C; низька температура 
навколишнього середовища і висока вологість подовжують час 
висихання, у зв’язку з чим рекомендовано наносити другий шар на-
ступного дня.  Під час зафарбовування плям наносити на них фар-
бу слід так само, як і на нові основи, а надалі всю поверхню можна 
пофарбувати емульсійною фарбою.  Фарбувати пензлем чи вали-
ком або методом гідродинамічного розпилення.  Використані для 
фарбування інструменти вимити деароматизованим розчинником. 
 Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України 
«Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій 
тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

I  СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  I
 Гігієнічний сертифікат: 144/322/160/2013   СТАНДАРТ ZN-SN-002:2009/Az1:2010 

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 - - - 2

Пневматичне розпилення                   не стосується

Гідродинамічне розпилення * торговий вигляд - 0,43÷0,66 20÷21 1-2

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


