
 

  
     

 

 

 
 

 

 

Veranda 
Водорозріджувана фарба для дерев’яних фасадів 

 

 Захищає від вологи й атмосферних впливів 

 Еластичне покриття 

 Швидко висихає 

 Тонується 

    

        
 

Опис   

Властивості Водорозріджуванна атмосферостійка фарба на основі спеціального акрилового зв’язувального з 

додаванням олії для фарбування зовнішніх дерев'яних поверхонь. 
 

 Має гарну адгезію. 

 Створює красиве щільне покриття з напівматовим блиском. 
 Після висихання утворює еластичну плівку, яка не тріскається й не відлущується.  
 Містить речовини, що захищають деревину від шкідливих атмосферних впливів, 

перешкоджає вбиранню вологи. 
 Довговічна прекрасна атмосферостійкість: витримує перепади температур і вологості. 

Фарба не втрачає декоративно-захисних властивостей не менше ніж 12 років (у разі 

дотримання наших рекомендацій щодо підготовки поверхні, нанесення фарби й 
експлуатації покриття). 

 Покриття має гарну паропроникність. 

 Містить інгібітор корозії.  
 Містить віск, що перешкоджає забрудненню й полегшує очищення пофарбованої 

поверхні. 

 Зносостійка, легко очищається від забруднень.  
 Покриття надовго зберігає насиченість кольору.  
 Швидко висихає, що знижує ризик змиву свіжого покриття атмосферними опадами.  

 Майже не пахне. 
 

Гранично допустимий вміст ЛОС для продукту (Підгрупа d) 130 г/л. Максимальний вміст ЛОС у 

продукті <130 г/л. 
Блиск: 

 напівматова (приблизно 25). 

Призначення Зовнішні стіни дерев'яних фасадів, обшивальні дошки, огорожі та ін. 



 

Типи поверхонь для 
фарбування 

Нові або раніше пофарбовані дерев'яні стіни, обшивальні дошки, огорожі тощо. Фарба не підходить 
для фарбування горизонтальних поверхонь і проолієної деревини. 

Стандарти якості  ЛОС (леткі органічні сполуки) – вміст відповідно до Директиви Європейського Союзу 
2004/42/CЄ. 

 Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю, навколишнім 

середовищем, охороною здоров'я та безпекою праці відповідно до стандарту ISO 9001: 2015; 
ISO 14001: 2015 та OHSAS 18001: 2007. 

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні 
перед фарбуванням 

Нефарбовані поверхні. Очистити від пилу, бруду, смоли, тирси. Місця, уражені цвіллю, очистити й 
обробити засобом WoodClean, сполоснути водою й висушити.  

Потемнілі ділянки деревини видалити механічно щіткою з жорсткою щетиною, прогнилі дошки 
замінити. Всю офарблювану поверхню заґрунтувати біозахисною ґрунтовкою глибокого проникнення 
Aura Biostop або Biostop Aqua V. Місця виходу сучків очистити від патьоків смоли й заґрунтувати 

спеціальним лаком. Металеві деталі очистити від іржі й заґрунтувати відповідною антикорозійною 
ґрунтовкою. Гладкі стругані поверхні для поліпшення адгезії заґрунтувати фарбою Veranda Primer 
Aqua. 

Раніше пофарбовані поверхні. Видалити всю фарбу, що відшаровується. Забруднені поверхні 
вимити 3-5% водним розчином соди. Місця, уражені цвіллю, очистити й обробити засобом WoodClean, 
сполоснути водою й висушити. Старі прогнилі дошки замінити на нові. Металеві поверхні очистити від 

іржі й заґрунтувати відповідною антикорозійною ґрунтовкою. Очищені до чистого дерева поверхні 
заґрунтувати біозахисною ґрунтовкою глибокого проникнення Aura Biostop або Biostop Aqua V і 
заґрунтувати фарбою Veranda Primer Aqua. 

Фарбування зовнішніх поверхонь здійснювати так, щоб поверхня встигла висохнути до випадання 
вечірньої роси. Роботи не рекомендується проводити за умов прямого сонячного світла, підвищеної 
температури. 

Зверніть увагу на конструкційні методи захисту дерев'яної поверхні – якісний дренаж, вентиляцію, 
гідроізоляцію стін із дахом. Результат застосування деревозахисних засобів залежить від 
повноцінного використання конструкційних методів захисту дерев'яних поверхонь. 

Нанесення Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Для однорідного фарбування великих площ всю 

необхідну фарбу одного тону змішати в одній ємності. Офарблювана поверхня має бути чистою й 
сухою (вологість не вище ніж 20%), температура повітря й матеріалу в межах від +5 до 28 °С і 
відносна вологість повітря нижче ніж 80%. Якщо необхідно, для першого шару і для роботи 

розпилювачем, фарба може бути розбавлена водою до 10%. Фарба наноситься в 1-2 шари пензлем, 
валиком або розпилювачем високого тиску (діаметр сопла 0,018–0,023"). Наносити рівномірно від 
краю до краю, уздовж волокон деревини. Особливо ретельно ґрунтувати й фарбувати торці дошок. 

Уникати нанесення фарби на нагріті сонцем поверхні, за високої (вище +30 °С) температури повітря, а 
також під час дощу й туману без застосування спеціальних плівкових огорож, що обмежують дію 
атмосферних впливів. 

Догляд за пофарбованою 
поверхнею 

Для очищення використовувати воду під тиском. Пофарбовану поверхню можна очищати через місяць 
після фарбування. Для видалення цвілі рекомендуємо використовувати Biotol E і Biotol Spray.  

Колір Білий (база А), безбарвний (база TR). 

Тонування Машинне тонування за системою Eskarocolor (база А, TR). 

Витрата  На один шар: пиляна дошка: 4-6 м
2
/л, стругана дошка: 8-10 м

2
/л. 

Розріджувач/розчинник Вода. 

Час висихання Для нанесення другого шару — не менше ніж 3 години, повне висихання — приблизно 10 годин за 
+20°С і відносної вологості повітря 80%. 

Робочі інструменти Пензель, валик, безповітряний розпилювач (форсунка 0,018–0,023"). 

Очищення інструментів Після закінчення робіт промити водою з милом. 

Склад Акрилова дисперсія, алкідний лак, діоксид титану (тільки для бази А), наповнювачі, функціональні 
добавки, вода. 

Інформація 

Морозостійкість Не морозостійка під час зберігання. 

Гарантійний термін 
зберігання 

4 роки. 

Умови зберігання Зберігати в щільно закритій тарі за температури від +5 до 30 °C. Берегти від морозу і прямих сонячних 
променів. 

Запобіжні заходи Шкідливо для водних організмів із довгостроковими наслідками. Містить 1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он, 3-
іодпроп-2-інілбутилкарбамат, 4,5-дихлор-2-октил-2H-ізотіазол-3-он. Може спричинити алергічну 

реакцію.  За потреби звернутися за медичною допомогою, мати із собою упаковку / маркування 
продукту.  Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби 
індивідуального захисту з маркуванням знаком СЄ. 

Утилізація Не виливати в каналізацію. Не допускати попадання в навколишнє середовище. Упаковку, сухі 
звичайні й небезпечні рідкі відходи утилізувати відповідно до місцевого законодавства. 

Щільність 1,2 кг/л. 

Об’єм 0,95 л – 2,85 л – 9,5 л 



 

 

Наведена інформація про продукт заснована на результатах лабораторних досліджень і практичному досвіді застосування продукту в залежності від 

місця й умов його використання. Як виробник, ми гарантуємо якість продукту й надаємо найкращі рекомендації щодо його правильного використання. 
Як виробник, ми не можемо контролювати умови та обставини транспортування, зберігання та використання нашого продукту, а також численні 
чинники, які впливають на його експлуатацію. Тому ми не несемо відповідальності за шкоду, спричинену недотриманням інструкцій із застосування і 
транспортування продукту або порушенням термінів та умов його зберігання, а також у разі використання продукту не за призначенням. Виробник 
залишає за собою право змінювати інформацію про продукт в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. Для отримання додаткової 
інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами: http://eskaro.ua/ru/kontakty_rus/ 

Редакція Технічного опису №03 від 25.06.2020. 
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