
 

  

      

 

 
 

 

 

Akzent poolläikiv 
Особливо міцна антибактеріальна вологостійка 

напівглянсова для внутрішніх робіт 
 

 Утворює водовідштовхувальне покриття 

 Містить антибактеріальні й протицвілеві добавки 

 Стійка до миття професійними дезінфікувальними 

засобами 

      

         
 

Опис   

Властивості Акрилатна водо розріджувана  фарба для приміщень з високими експлуатаційними і гігієнічними 

вимогами. 
 Відмінна покривність.  
 Підвищена волога адгезія до різних підкладок, включаючи поверхні, пофарбовані алкідними та 

олійними фарбами. 
 Утворює особливо міцне водовідштовхувальне (гідрофобний) покриття, стійке до конденсату.  
 Стійка до стирання і частого миття із застосуванням професійних мийних і дезінфікувальних 

засобів, застосовуваних у лікарнях. 
 Містить біоциди на основі іонів срібла, які ефективно пригнічують ріст небажаних 

мікроорганізмів ( у тому числі E. coli, Staphylococcus aureus jt). 

 Покриття здобуває остаточну зносостійкість через 4 тижні. 
Вміст ЛОС в продукті відповідає гранично допустимому для підгрупи b -100 g/L макс. вміст 
ЛОС в продукті < 100 g/L 
Блиск:  

 Напівглянсова  за EN 13 300 (ISO 2813). 

 напівглянсова  за SFS 3632 (ISO 2813). 

 група 3 за RYL 2012. 

Зносостійкість:  

 1 клас за EN 13 300 (ISO 11998). 

 315 група малярних правил за RYL 2012. 

 • 5 балів згідно ISO 4211, SFS 3756 (шкала стійкості поверхні до мийних та дезінфікувальних 

засобів, фінська лабораторія Rohm and Haas Europe). 

Призначення Фарбування стель і стін в приміщеннях з високими експлуатаційними і гігієнічними вимогами, а також 
сирих і вологих приміщень, де на поверхнях можлива конденсація вологи (ванні кімнати, кухні, 
пральні, басейни, вестибюлі, коридори, виробничі приміщення, підприємства громадського 

харчування, лікарні, школи, гаражі, метро, підземні приміщення тощо). 

Типи поверхонь для 
нанесення 

Нові або раніше пофарбовані латексними, алкідними або олійними фарбами поверхні з бетону, 
газобетону, гіпсокартонних плит, по цегляних, зашпакльованих, обштукатурених поверхнях, а також 

поверхнях, обклеєних скловолокнистими шпалерами та іншими рулонними оздоблювальними 
матеріалами. Для внутрішніх робіт. 

Стандарти якості  EN 13 300 - стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до 
мокрого стирання для водорозріджуваних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін і 



 

 

стель всередині приміщень. 
 ISO 11 998, ISO 2813 - методики вимірювань параметрів блиску і зносостійкості. 

 ISO 4211 - методики оцінки стійкості покриття до мийних та дезінфікувальних  засобів за 5-
бальною шкалою, де п'ятий бал - вищий. Для тестування використовувався професійний засіб 
для дезінфекції в магазинах, підприємствах харчової промисловості, процедурних, 

операційних, інших медичних та дитячих установах з широкими бактерицидними 
властивостями (знищує спори, грибки, бактерії, віруси, у т. ч. HBV, HIV, Rota). 

 RYL - кодекс практичного будівництва, поширений на території ЄС; описує ЛФМ, 

використовуючи загальноприйняті стандарти, для дотримання належної якості в будівництві.  
 ЛОС (леткі органічні сполуки) - вміст у відповідності з директивою Європейського Союзу 

2004/42/CE 

 якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю у відповідності зі 
стандартом ISO 9001. 

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні Офарблювала  поверхня повинна бути ретельно очищена від матеріалу, що відшаровується, бруду і 
пилу. Поверхні, раніше пофарбовані емалевою чи олійною фарбою, обробити наждачним папером 

до матовості. Сильно забруднені або жирні поверхні промити 3-5% розчином соди, потім 
обполоснути водою і висушити. Зашпаклювати тріщини та вибоїни відповідною шпаклівкою (Fine 
Filler, Aqua Filler тощо). Часто зволожувані і схильні до утворення цвілі поверхні перед фарбуванням 

повинні бути оброблені засобом Biotol E. Пористі поверхні і  поверхні, що порошать, обробити 
вологоізолятором Aquastop або Tiefgrund. 

Нанесення    Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Тоновану фарбу бажано змішати в одній тарі. 

Наносити в 2 шари валиком або розпилювачем. При фарбуванні розпилювачем фарбу розбавити 
водою до робочої в'язкості на 10%. Під час фарбувальних робіт, що проводяться за несприятливих 
умов (протяги, використання нагрівальних приладів, висока температура або низька вологість 

повітря), рекомендуємо використовувати засіб для уповільнення висихання TIME+.  

Догляд за пофарбованою 
поверхнею 

Остаточну зносостійкість покриття набуває через 4 тижні - протягом цього часу звертайтеся з 
поверхнею обережно, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість. Якщо є потреба, 
поверхню можна піддавати легкому очищенню м'якою губкою або ганчіркою приблизно через 2 доби 

після нанесення. Для миття пофарбованої поверхні можна використати професійні засоби (Rohm and 
Haas Services Europe ApS sertifikaat), що застосовуються для миття і дезінфекції в медичних (палати, 
коридори, процедурні та операційні) і дитячих закладах, а також на підприємствах харчової 

промисловості.  Для видалення цвілі рекомендуємо використовувати Biotol E і Biotol Spray.. 

Колір Білий. 

Колерування  Колерувальна система Eskarocolor (база А), пасти для водорозріджуваних фарб. 

Витрата 6-8 м²/л 

Розчинник/розріджувач Вода 

Час висихання Для нанесення другого шару - 2 ... 3 години за 20°С і відносної вологості повітря 50%. Покриття 
набирає зносостійкість приблизно через 3 ... 4 тижні. 

Робочі інструменти Валик, безповітряний розпилювач. При нанесенні безповітряним розпиленням використовувати 
діаметр сопла 0,021 ...0,027", тиск 120 ... 250 бар). 

Очищення інструментів  Після закінчення робіт промити водою з милом. 

Склад    Акрилова дисперсія, опалесцентний полімер, діоксид титану, наповнювачі, функціональні добавки, 
біоцид, вода 

Додаткова інформація 

Морозостійкість   Не морозостійка. 

Гарантійний термін 

зберігання 

3 роки. 

Умови зберігання Зберігати і транспортувати в щільно закритій упаковці за температури від +5°С до +35°C. Берегти від 
холоду і прямих сонячних променів. 

Запобіжні заходи Відповідно до Директиви 1999/45/CE і з Регламенту з класифікації, маркування та пакування хімічних 

речовин і сумішей №1272/2008, ця продукція не класифікується як небезпечна. Дотримуватися 
загальних правил гігієни праці. В разі попадання фарби в очі промити великою кількістю води. При 
нездужанні звернутися до лікаря. Не вживати їжу або напої під час роботи з продукцією, після 

закінчення роботи вимити руки відповідними мийними засобами. Для запобігання нещасним 
випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту. Для 
очищення забрудненої фарбою поверхні і предметів використовувати воду. 

Утилізація Не виливати в каналізацію, водойми. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Невикористану 

фарбу утилізувати як звичайний відхід. Чисту, суху упаковку віднести в пункт збору та повторного 
використання упаковки. 

Щільність 1,2 кг/л. 

Об’єм/маса   0,9 л – 2,7 л – 9 л 


