
FACADE PRACTICAL

Призначення:
Для фарбування фасадів, для створення зносостійких та воло-
гостійких покриттів всередині приміщень.

Властивості:
Довговічна, з високою покривною здатністю, атмосферостій-
ка, біла, матова, еластична, з високою адгезією.

Сфера застосування:
Цементні штукатурки, бетон, гіпсові основи, гіпсокартон, ДВП, 
ДСП, QSB і OSB, фанера, дерево всередині приміщень.

Основа:
Поверхня повинна бути міцною, чистою від пилу, бруду та інших 
речовин, що зменшують адгезію. Мох, грибки, водорості, 
відшарування видалити без залишку. Залишок старих побілок, 
виконаних на клейовій основі, клейових або лакофарбових 
покриттів ретельно видалити. Тріщини та ямки вирівняти фасад-
ною шпаклівкою і зашліфувати. Поглинаючі поверхні обробити 
ґрунтовкою Barvis Primer Acrylic.

Застосування:
Перед нанесенням матеріал ретельно перемішати. Роботи 
виконуються при температурі основи від +5°С до +30°С і 
відносній вологості до 80%. Не наносити фарбу на поверхні під 
дією прямих сонячних променів, при сильному вітрі, опадах. 
Фарбовані поверхні захищати від дії опадів до повного виси-
хання фарби не менше однієї доби. Фарба не потребує розве-
дення. Робочі інструменти промити водою одразу після закін-
чення робіт.

Тонування:
Для машинного тонування, для ручного тонування дисперсій-
ними повнотоновими фарбами або тонувальними концентра-
тами.

Технічні характеристики:

Упаковка:
10 л

Колір:
White/Білий

Склад:
Синтетична дисперсія, двоо-
кис титану, домішки, вода.

Витрата матеріалу:
На один шар ~ 150 мл/м2 в 
залежності від зернистості 
основи. Точна витрата визна-
чається шляхом пробного 
фарбування на об’єкті.

Висихання:
Час висихання до нанесення 
наступного шару 1-2 години, 
повне висихання через 24 
год. при температурі основи 
+20°С та відносній вологості 
повітря 60%. В інших умовах 
терміни висихання та витрим-
ки можуть змінитись.

Інструмент:
Розпилювач, валик, щітка, 
пензель.

Заходи безпеки і утилізація:
Зберігати в недоступному 
для дітей місці. Не допускати 
потрапляння штукатурки в очі 
чи на шкіру. Залишки сухої 
фарби безпечні для довкілля і 
утилізуються як звичайне 
будівельне сміття.

Зберігання:
У щільно закритій тарі при 
температурі +5°С до +30°С. 
Гарантійний термін зберіган-
ня в герметично закритій 
заводській упаковці - 18 міся-
ців.
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один шар

Час
висихання

Система
тонування

10 л/FP10 White/Білий 150 мл/м2 1-2 год.


