
Т Е Х Н І Ч Н А  К А Р Т А

I  ОПИС ВИРОБУ  I
Śnieżka Satynowa – це фарба для інтер’єрів, виготов-
лена з використанням інноваційної технології Teflon® 
surface protector та високоякісних смол і пігментів. 
Завдяки цій унікальній формулі створює надзвичай-
но стійкі покриття, що дозволяють зберегти ідеаль-
ний вигляд і колір стін. З огляду на тонкий сатиновий 
поверхневий шар, рекомендована для застосування 
на гладеньких і рівних поверхнях стін. Створює ви-
нятково стійкі до миття і стирання покриття, з яких 
легко можна усунути плями й забруднення. Завдяки 
своїм особливим властивостям не розбризкується 
під час фарбування, легко наноситься та має відмінну 
покривну здатність. 

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Фарба призначена для декоративно-захисного фарбування стін  
і стель, виконаних із цементних, цементно-вапняних, гіпсових роз-
чинів, цегли, гіпсокартонних плит, деревини й деревопохідних ма-
теріалів, а також шпалер призначених для фарбування всередині 
приміщень. З огляду на виняткові властивості і міцність, фарба ре-
комендована для фарбування приміщень, які особливо зазнають за-
бруднень, наприклад, комунікаційних шляхів, коридорів, приватних 
та офісних приміщень, залів і підсобних приміщень закладів харчу-
вання.

ЛЕГКЕ УСУНЕННЯ ПЛЯМ І ЗАБРУДНЕНЬ

НЕ РОЗБРИЗКУЄТЬСЯ ПІД ЧАС ФАРБУВАННЯ

ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ,  
ЧУДОВА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ

ВІДМІННИЙ РОЗХІД – ДО 14 М2/Л  
ПРИ ОДНОШАРОВОМУ НАНЕСЕННІ

ДОЗВОЛЯЄ СТІНАМ «ДИХАТИ»

РОЗХІД
до 14 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 10% 
від об’єму фарби)

УПАКОВКА
2,5 л; 5 л; 10 л

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 
48 місяців від дати виготовлення

Śnieżka Satynowa 
САТИНОВА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР’ЄРІВ

м²/л

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I

ГЛЯНЕЦЬ 
за стандартом 
PN-EN 13300

В’ЯЗКІСТЬ, 
віскозиметр Брукфільда, 

20°C, 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 15 г/л.

сатиновий
[mPas] за стандартом 

PN-EN 13300
за стандартом 

PN-C-81914:2002 [год.]

4200 клас 2 тип 1 3

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  I
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Поверхня, призначена для фарбування, 
має бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру, залежно від виду 
основи відповідно витриманою (цементні, цементно-вапняні штука-
турки – 4 тижні, гіпсові штукатурки – 2 тижні).  Покриття клейових, 
вапняних фарб, погано прилеглі до основи шари старої фарби – усу-
нути.  Плями від підтікань води, нікотину, олії – зафарбувати фар-
бою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ.  Пористі, крихкі 
основи з високою поглинальною здатністю рекомендовано зміцни-
ти відповідною ґрунтовкою ACRYL-PUTZ®.  Місця, вражені грибком, 
після усунення причин його виникнення потрібно захистити проти-
грибковим засобом Śnieżka ПУМА.  Нерівності основи рекомендо-
вано вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20 
ФІНІШ, тріщини і виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою 
ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, у разі значних нерівностей – сипкою шпа-
клювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати ҐРУНТУ-
ВАЛЬНОЮ ФАРБОЮ ТМ Śnieżka.  Ретельна підготовка основи га-
рантує отримання найкращого кінцевого результату.  ПІДГОТОВКА 
ВИРОБУ  Фарбу перед нанесенням ретельно перемішати.  У разі 
кількох упаковок з різних виробничих партій – перемішати в більшій 
загальній ємності.  На заґрунтовану основу наносити нерозбавле-
ну фарбу.  Не змішувати з іншими фарбами й вапном.  Для пер-
шого фарбування нових основ із високою поглинальною здатністю 
допускається розбавлення фарби питною водою в обсязі максимум 
10%.  НАНЕСЕННЯ  Фарбу наносити валиком (натуральним, дов-
жина ворсу 10-19 мм), пензлем або методом гідродинамічного роз-
пилення 1-2 шари з інтервалом 2-4 години.  Наносити ретельно й 

рівномірно однакову кількість фарби на одиницю поверхні стіни або 
стелі. Останні рухи (валиком) виконувати в одному напрямку.  Кін-
цевий результат слід оцінювати після повного висихання 2-го шару 
фарби.  Малярні роботи виконувати за температури основи і на-
вколишнього середовища від +10ºC до +30ºC.  Флізелінові або 
скловолокнисті шпалери фарбувати безпосередньо фарбою або 
дотримуючись інших рекомендацій їх виробника.   Після закінчен-
ня малярних робіт інструменти вимити водою.  З огляду на захист 
довкілля, не слід зливати залишки фарби в каналізацію чи викидати 
з побутовими відходами.  УВАГА  У разі усування забруднень на 
поверхні рекомендовано миття всієї поверхні (стіни).   Усування 
забруднень або очищення основи самою водою може, з огляду на 
якість води, залишити «вапняні» сліди, особливо помітні на кольорах 
з інтенсивним забарвленням.  МИТТЯ ПОВЕРХНІ Покриття фар-
би набуває повних властивостей стійкості (до миття/стирання) через 
28 днів після закінчення малярних робіт.  На мокру губку нанести 
мийний засіб на кшталт рідини для миття посуду або інший безпеч-
ний для шкіри (зазначає виробник засобу), спінити.  Мити легко, 
без докладання надмірної сили, до моменту усунення забруднень. 
Якщо мийні засоби мають інтенсивне забарвлення, ретельно вимити 
основу водою, щоб уникнути зміни кольору.  Вимити поверхню чи-
стою водою.  Очищене місце акуратно витерти насухо паперовим 
рушником.  Залишити до повного висихання.  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/0528/04/2012  PN-C-81914:2002 Тип I  PN-EN 13300:2002 Клас II

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 торговий вигляд - - - 1-2

Пневматичне розпилення                 не стосується

Гідродинамічне розпилення* торговий вигляд - 0,43 (517) 18 1-2

¹ за умов дотримання інструкції Виробника, зазначеної на упаковці (зокрема, протирання забрудненої поверхні протягом 5 хв.) фарба на гладких, витриманих основах не абсорбує забруднень і 
плям, що виникли внаслідок контакту поверхні з наступними речовинами: ананас, кавун, банан, персик, буряк, темний виноград, груша, кабачок, ківі, лайм, манго, перець чилі, морква, помідор, 
спаржева квасоля, полуниця, зелений перець, червоний перець, картопля молода, мандарин, слива, яблуко, молочний шоколад, білий шоколад, персики в сиропі, льодяники, персиковий джем, яйце, 
фруктовий йогурт, какао-порошок, карамель, кетчуп, шоколадний крем, шоколадне морозиво, майонез, масло, мед, фарш зі свинини, лівер, гірчиця, оцет бальзамічний, рапсова олія, смалець, риба 
в томатному соусі, сливове повидло, м’який сир, оливкова олія, йогурт чорничний, йогурт полуничний, збиті вершки, соус барбекю темний, соус спагетті, приправа типу «Маггі», кефір, фруктовий 
десерт для дітей, каррі, губна помада, крем для засмаги, автозасмага, тіні для повік, туш для вій, дитяча олійка, зубна паста, порошкові рум’яна, крем для рук, блиск для губ, мус для волосся, крем 
для гоління, лак для волосся, кондиціонер для волосся, рідина для миття підлоги, засіб для миття вікон, лосьйон для чищення меблів, поліроль для листя, дезодорант, земля, бруд, фломастери, 
мастило WD-40, пластилін, шкільна крейда, біле вино, темне пиво, напій кола, холодний чай, червоний чай, ромашковий чай, заварна кава, розчинна кава, какао, молоко, кокосове молоко, червоний 
лимонад, пиво, апельсиновий сік, овочевий сік, банановий нектар, концентрат з буряка, томатний сік, морквяний сік. 

² Відповідає вимогам стандартів безпеки іграшок: EN 71-3 + A1: 2014-12 та EN 71-2 + A1: 2014-06 і Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 .

м²/л


