
FACADE STRUCTURE

Призначення:
Для декоративної обробки фасадів і поверхонь всередині 
приміщень, у тому числі пористих та газобетонних поверхонь.

Властивості:
Атмосферостійка, водовідштовхуюча, стійка до агресивних 
промислових забруднень повітря та механічних впливів, з висо-
кою еластичністю, вологостійкістю та паропроникною здатні-
стю, приховує дрібні дефекти поверхні, здатна утворювати 
різноманітні фактури. Фарба створює структуру за рахунок 
додавання фіброволокна.

Сфера застосування:
Пористі та газобетонні основи, мінеральні штукатурки, бетон, 
гіпсокартон, гіпсолітові плити, кладка з каменю, азбестоце-
менту.

Основа:
Поверхня повинна бути міцною, чистою від пилу, бруду та інших 
речовин, що зменшують адгезію. Мох, грибки, водорості, 
відшарування видалити без залишку. Тріщини та ямки вирівняти 
шпаклівкою і зашліфувати. Поглинаючі поверхні обробити ґрун-
товкою Barvis Primer Acrylic. Цементні штукатурки повинні бути 
витримані мінімум 14 діб, шпакльовані поверхні - мінімум 3 
доби. При використанні тонованих штукатурок ґрунтовка 
повинна бути затонована  в той самий колір.

Застосування:
Перед нанесенням матеріал ретельно перемішати не збиваю-
чи. Роботи виконуються при температурі основи від +5°С до 
+30°С і відносній вологості до 80%. Фарба наноситься в один 
шар короткими відрізками , потім розкотати валиком. Не потре-
бує розведення водою. Покриттю можна придавати рельєф-
ний малюнок за допомогою структурних валиків, шпателя  або 
щітки. Не наносити на поверхні під дією прямих сонячних 
променів, при сильному вітрі, опадах. Робочі інструменти 
промити водою одразу після закінчення 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:
Стиролакрілатна дисперсія, 
двоокис титану, домішки, во-
да.

Витрата матеріалу:
На один шар ~ 300-400 мл/м2 
в залежності від основи.

Висихання:
Час висихання до наступно-
го шару 24 години при +20°С  
і вологості повітря 65%. Повне 
висихання через 3 дні. В 
інших умовах терміни виси-
хання та витримки можуть 
змінитись.

Інструмент:
Щітка, шпатель, цигейковий 
валик.

Заходи безпеки і утилізація:
Зберігати в недоступному 
для дітей місці. Не допускати 
потрапляння фарби в очі чи 
на шкіру. Залишки сухої фар-
би безпечні для довкілля і 
утилізуються як звичайне бу-
дівельне сміття. Приміщення 
ретельно провітрювати.

Зберігання:
У сухому місці +5°С до +30°С. 
Гарантійний термін зберіган-
ня в герметичній заводській 
упаковці - 24 місяці. Дату ви-
готовлення та номер партії 
дивись на упаковці.
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Фасування/
Код

Призначення Колір Витрата на
один шар

Час
висихання

Система
тонування

10 л/FS10 White/Білий 300-400 мл/м2 24 год.


