
Т Е Х Н І Ч Н А  К А Р Т А

I  ОПИС ВИРОБУ  I
Біостатична фарба Sniezka Кухня-Ванна завдяки 
інноваційній технології SILVER FORMULA (вмісту чи-
стого срібла) допомагає нейтралізувати кількість 
грибків та патогенних бактерій на стінах на рівні, 
найсприятливішому для людини

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Призначена для декоративно-захисного фарбування стін і стель із 
цементних, цементно-вапняних, гіпсових штукатурок, цегли, гіпсо-
картонних плит, дерев’яних, деревопохідних поверхонь і шпалер, 
у тому числі зі скловолокна, всередині приміщень. Особливо реко-
мендована для приміщень, які зазнають періодичного впливу вологи 
(ванні кімнати, пральні, кухні тощо). 

ПОКРИТТЯ ЗАХИЩЕНЕ ВІД РОЗВИТКУ  
БАКТЕРІЙ І ГРИБКІВ

ОПТИМІЗУЄ ГІГІЄНУ ПОВІТРЯ В ПРИМІЩЕННІ 

СТІЙКА ДО  МИТТЯ 

НЕ РОЗБРИЗКУЄТЬСЯ ПІД ЧАС НАНЕСЕННЯ 

ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ДО ВОЛОГИ 

Śnieżka Kuchnia-łazienka
ЛАТЕКСНА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР’ЄРІВ З ДОДАВАННЯМ СИЛІКОНУ ТА ЧИСТОГО СРІБЛА

РОЗХІД
до 12 м2/л при одношаровому нанесенні залежно від основи

КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
1-2

КОЛІР
сніжно-білий, фарбу також можна тонувати в довільний колір універ-
сальним пігментним концентратом Colorex або Colorex Fasad (до 3% від 
об’єму фарби)

УПАКОВКА
1 л; 2,5 л

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
48 місяців від дати виготовлення 

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I

ГЛЯНЕЦЬ 
за стандартом PN EN-13300,  
залежно від фінішного шару

В’ЯЗКІСТЬ, віскози-
метр Брукфільда, 

20ºC, мінімум
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ

ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ 
за температури  23±2ºC 

 і відносної вологості повітря 50±5%, 
ступінь 3, найбільше

ЛОС 
Граничний вміст ЛОС 

(кат. A/a/FW):  
30 г/л (2010);  

виріб містить максимум 
30 г/л. матовий

[mPas] за стандартом 
PN-EN 13300

за стандартом
 PN-C-81914:2002 [год.]

4500 клас 2 тип I 3

I  СТАНДАРТИ І СЕРТИФІКАТИ  I
 PN-C-81914:2002 Тип I фарба стійка до стирання 

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  I
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Місця, уражені грибком, покриті 
пліснявою, очистити механічно та застосувати протигрибковий 
засіб Śnieżka ПУМА, водночас пам’ятаючи про необхідність усу-
нення причин появи грибка.  У разі сильного враження стін 
грибком застосовувати методи, які пропонують спеціалізовані 
компанії.  Під час фарбування не уражених стін діяти, як під 
час фарбування звичайними фарбами звичайних стін: поверхня, 
призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, очищеною 
від пилу й жиру. Свіжі цементні, цементно-вапняні штукатурки 
можна фарбувати через 3-4 тижні витримування, гіпсові – че-
рез 2 тижні, так звані «сухі штукатурки» – після висихання, шлі-
фування та очищення від пилу.  Старі покриття емульсійних 
фарб, погано прилеглих до основи, видалити, якщо тримаються 
міцно, промити водою з додаванням мийних засобів.  Помиті 
покриття старих фарб залишити для висихання.  Основи з ви-
сокою поглинальною здатністю, слабкі, крихкі (тобто такі, що 
залишають сліди на долоні після протирання) рекомендовано 
зміцнити полімерною ґрунтовкою ACRYL-PUTZ®. Правильно за-
ґрунтована основа має бути матовою.  Нерівності основи ре-
комендовано вирівняти шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® 
FS20 ФІНІШ, тріщини і виїмки заповнити готовою шпаклюваль-
ною масою ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, або, якщо нерівності 
значні – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 
СТАРТ і пофарбувати ґрунтувальною емульсією Śnieżka ҐРУН-
ТУВАЛЬНА ФАРБА.  Плями від підтікань води, сажі, нікотину  
й олії зафарбувати акриловою фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД 
ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ. ПІДГОТОВКА ВИРОБУ   Фарбу перед 
нанесенням ретельно перемішати.  Для першого фарбуван-
ня нових основ із високою поглинальною здатністю допуска-

ється розбавлення фарби питною водою в обсязі максимум 
20%  Для фарбування старих, добре прилеглих покриттів 
фарбу не розбавляти або розбавити, додаючи лише від 3% до 
5% води.  НАНЕСЕННЯ  Фарбувати всередині приміщень 
за температури навколишнього середовища й основи вище 
+10oС.  Наносити пензлем, валиком або методом розпилення 
два шари фарби (на незаґрунтовані основи – три шари) – на-
ступний шар після висихання попереднього, тобто приблизно 
через 2-4 години.  Інструменти після закінчення малярних ро-
біт вимити водою.  ПРИМІТКИ  У разі застосування на об’єк-
тах громадського користування щодо використання виробу 
слід проконсультуватися з виробником.  Біоцидні властивості 
фарби Śnieżka ДЛЯ КУХНІ ТА ВАННОЇ КІМНАТИ з додаванням 
чистого срібла підтверджено результатами лабораторних до-
сліджень. Дослідження антибактеріальних, протигрибкових і 
протидріжджових властивостей проводила POCH S.A. у Гліві-
це (компанія POCH S.A входить до складу Avantor Performance 
Materials – світового лідера з виробництва лабораторних і 
спеціальних хімічних речовин).  Фарбу Śnieżka ДЛЯ КУХНІ ТА 
ВАННОЇ КІМНАТИ зареєстровано в Бюро реєстрації лікарських 
засобів, виробів медичного призначення та біоцидних засобів, 
вона отримала дозвіл № 4885/12 на обіг біоцидного виробу (кат. 
І, група 2 – біостатична фарба з протигрибковими й антибакте-
ріальними властивостями для фарбування стін усередині при-
міщень)   Покриття набуває повних властивостей стійкості че-
рез 28 днів після закінчення малярних робіт.  Утилізація відходів 
відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом 
їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалі-
зованого збору відходів.

I  ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ  I

МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ 

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

Пензель, валик торговий вигляд до 10 - - 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 


