
Т Е Х Н І Ч Н А  К А Р Т А

Śnieżka ПФ-115
АЛКІДНА ЕМАЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТА МЕТАЛУ

СТІЙКА ДО АТМОСФЕРНИХ ФАКТОРІВ

ВІДМІННА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ

ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Емаль призначена для фарбування металевих, дерев’яних та інших 
поверхонь, що експлуатуються як на зовні так і всередині приміщень 
(огорож, вікон, дверей, меблів, ДВП, ДСП та ін.).

2 h

MAT POŁYSK 50mm
ВИТРАТА
40 – 100 г/м² при одношаровому нанесенні (в залежності від шорстко-
сті та підготовки поверхні, способу нанесення і від кольору).

2 h

MAT POŁYSK 50mmКІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
1-2 2 h

MAT POŁYSK 50mmКОЛІР
10 кольорів 2 h

MAT POŁYSK 50mmУПАКОВКА
0,9 кг; 2,8 кг 2 h

MAT POŁYSK 50mmГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ
24 місяці від дати виготовлення

RAL 9003
Білий

RAL 8017  
Шоколадний

RAL 1023  
Жовтий

RAL 6037
Світло-зелений

RAL 5015
Синій

RAL 6029
Зелений

RAL 3001
Червоний

RAL 7012
Сірий

RAL 8015
Коричневий

RAL 9005
Чорний

ГЛЯНЕЦЬ

I  ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ  I

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I

ДЕКОРАТИВНИЙ 
ЕФЕКТ ПОКРИТТЯ

БЛИСК ПЛІВКИ, 
не менше

ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТ ТЯ  
до ступеню 3 при температурі 

(20±2) °С, не більше
РОЗЧИННИК

 глянцевий
[%] [год.] олійно-фталевий розчинник Śnieżka, уайт-спирит, 

сольвент, скипидар або їх суміш45 24

I  СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  I
ТУ У 02969797.043-2000  Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/34915 від 04.08.2015 р.

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 50-100 до 10 - - 1-2

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

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  I
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ  Дерев’яні поверхні: нові - пошліфува-
ти, видалити пил, за необхідності заґрунтувати ґрунтовкою; раніше 
пофарбовані – видалити фарбу, що відшаровується, та інші забруд-
нення, пошліфувати, видалити пил, за необхідності заґрунтувати 
ґрунтовкою.  Металеві поверхні: нові – очистити від пилу, забруд-
нень, знежирити, заґрунтувати; раніше пофарбовані старі – очи-
стити від  фарби, що відшаровується, а також від іржі, окалини, потім 
пошліфувати, видалити пил, знежирити, заґрунтувати ґрунтовкою. 
ПІДГОТОВКА ВИРОБУ Перед застосуванням емаль ретель-
но перемішати. При необхідності розвести олійно-фтале-

вим розчинником Śnieżka, сольвентом, уайт-спіритом, скипи-
даром або їх сумішшю (не більше ніж на 10% від маси емалі). 
НАНЕСЕННЯ Наносити при температурі основи та навко-
лишнього середовища від +5ºС до + 35ºС, відносній вологості 
повітря менше 80%. Не рекомендується фарбування під час 
дощу та туману. Для утворення захисного покриття емаль 
наносити в 1-2 шари з проміжною сушкою між шарами.  Ути-
лізація відходів відбувається у відповідності до Закону Укра-
їни «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері 
або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.


