
Т Е Х Н І Ч Н А  К А Р Т А

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

КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
2-3

КОЛІР
3 кольори

УПАКОВКА
1 л; 2,5 л 

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 місяці

Світлий горіх Проміжний горіх

Середній горіх

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Призначена для декоративно-захисного фарбування підлог та інших 
відповідно заґрунтованих предметів з деревини, деревопохідних ма-
теріалів, а також металу, які зазнають стирання, всередині й назовні 
приміщень.

POŁYSKMAT

ВИСОКА МІЦНІСТЬ І СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ

POŁYSKMAT

ЧУДОВА АДГЕЗІЯ

СТІЙКІ КОЛЬОРИ

I  ОПИС ВИРОБУ  I
Śnieżka Podłoga – це суспензія пігментів і наповню-
вачів у розчині модифікованої фталевої смоли в ор-
ганічних розчинниках з додаванням допоміжних та 
облагороджуючих компонентів.

I  ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ  I

Śnieżka Podłoga 
МОДИФІКОВАНА ЕМАЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ ПІДЛОГ

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  I
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Основа має бути сухою, очищеною від 
пилу, жиру та інших забруднень.  Засмолені й жирні місця промити 
очищеним бензином.  Нові поверхні з деревини і деревопохідних 
матеріалів рекомендовано пофарбувати фарбою Śnieżka ҐРУНТОВКА 
ДЛЯ ДЕРЕВИНИ UREKOR D.  Дерев’яні поверхні, які особливо зазна-
ють впливу атмосферних чинників, перед нанесенням ґрунтувальної 
фарби потрібно додатково захистити безбарвним захисно-деко-
ративним засобом Імпрегнатом  ТМ Vidaron.  Знищені покриття 
олійних фарб, погано прилеглі до основи – усунути, очистити, в разі 
потреби виїмки вирівняти шпаклівкою, відкриту основу заґрунтува-
ти.  Покриті мастикою підлоги надзвичайно ретельно знежирити – 
всю підлогу вимити водою з додаванням мийних засобів і залишити 
до висихання. ПІДГОТОВКА ВИРОБУ  Емаль ретельно переміша-

ти.  Залежно від потреби розбавити розчинником для олійно-фта-
левих виробів до робочої в’язкості в кількості максимум 10%. НА-
НЕСЕННЯ  Фарбувати за температури основи й навколишнього 
середовища вище від +10°C i за відносної вологості повітря менш 
ніж 80% плоским пензлем із м’якою щетиною, губчастим (флоковим) 
валиком або методом розпилення.  Рекомендовано фарбувати 
пензлем або валиком емаллю з торговою в’язкістю.  Наступний 
шар наносити щонайменше через 24 години після фарбування по-
переднього.  Експлуатаційної міцності покриття набуває через  
72 години після нанесення останнього шару.  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  СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  I
 Сертифікат Національного інституту гігієни Польщі: HK/B/1151/06/2005  ZN-SN-026:2009

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 дo 10 - - 2-3

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

Гідродинамічне розпилення* торговий вигляд - 0,26 20÷21 2-3

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

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I

ДЕКОРАТИВНИЙ ЕФЕКТ 
ПОКРИТТЯ 

ГУСТИНА
за температури  

20±0,1°C, 
найбільше

ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ 
за температурі 20±2°C 

і відносної вологості повітря 55±5%, 
ступінь 3, найбільше 

РОЗЧИННИК ЛОС  
ГРАНИЧНИЙ ВМІСТ ЛОС  

(кат. A/i/FR),  
500 г/л (2010);  

виріб містить максимум 
500 г/л. глянцевий

[г/см³] [год.] Розчинник олійно-фталевий  
деароматизований Śnieżka

Розчинник олійно-фталевий Śnieżka1,4 16


