
 

  

      

 

 
 

 

 

Objekt 
Ізолювальна глибокоматова акрилатна фарба  
 

 Посилена синтетичною смолою 

 Ефективно ізолює забруднення 

 Відмінна адгезія до різних поверхонь 

  

 

          

Опис   

Властивості Акрилатна водорозріджувана фарба для перефарбування складних забруднень в приміщеннях з 
високим експлуатаційним навантаженням. 
 
 Добре ізолює плями від нікотину, кіптяви, сажі та іржі, сліди від протікання води та інше.  
 Швидко і ефективно перефарбовує сильно забруднені поверхні, утворюючи абсолютно матове 

щільне покриття. 
 Служить надійним бар'єром від жовтизни. 
 Хороша покривність. 
 Підвищена адгезія до різних поверхонь, включаючи поверхні, пофарбовані алкідними та 

олійними фарбами. 
 Посилена синтетичною смолою. 
 Особливо добре підходить для проведення термінових ремонтних робіт на великих об'єктах. 

 
Вміст ЛОС в продукті відповідає гранично допустимому для підгрупи i - 140 г/л. Максимальний 
вміст ЛОС в продукті <140 г/л. 
 
Блиск:  

 глибокоматова (близько 2) за EN 13 300. 

 глибокоматова  (близько 2) за  ISO 2813. 
 

Зносостійкість:   

 3 клас за EN 13 300 (ISO 11998). 
 

Призначення Призначена для перефарбовування сильно забруднених поверхонь в приміщеннях з високим 



 

 

експлуатаційним навантаженням, таких як під'їзди, сходові клітини, коридори, готелі, стелі в кухнях. 
Підходить в якості ґрунтовки під водорозріджувані фарби. 

Типи поверхонь для 
нанесення 

Нові або раніше пофарбовані водорозріджуваними, алкідними або олійними фарбами поверхні з 
бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, по цегляних, зашпакльованих, оштукатурених поверхнях. 
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. 
 ЛОС (леткі органічні сполуки) - вміст у відповідності з директивою Європейського Союзу 

2004/42/CE 
 Якість продукції та обслуговування гарантується системою управління якості 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 Пофарбована поверхня повинна бути очищена від неміцного матеріалу та матеріалу, що, бруду і 
пилу. Зашпаклювати тріщини та вибоїни відповідною шпаклівкою (Fine Filler, Aqua Filler тощо). Перед 
тим як приступити до фарбування, рекомендуємо промити поверхню 3-5% розчином соди або 
мийним засобом, що містить аміачний розчин, сполоснути водою і висушити. Часто зволожувані та 
схильні до утворення цвілі поверхні перед фарбуванням повинні бути оброблені засобом Biotol або 
Biotol Spray. Знову зашпакльовані поверхні необхідно заґрунтувати засобом Aquastop або  Tiefgrund. 

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

Колір Білий. 

Колерування  Машинне за системою Eskarocolor (база А). 

Витрата 6-10 м²/л. 

Розчинник/розріджувач Вода. 

Час висихання Для другого шару: 1 - 1,5 години, повне висихання - 2 години за 20°C і відносної вологості повітря 50%. 

Робочі інструменти Валик, пензель. 

Очищення інструментів  Після закінчення робіт промити водою з милом. 

Склад    Акриловий співполімер, модифікована алкідна смола, діоксид титану, наповнювачі, функціональні 
добавки, інгібітор корозії, вода.  Максимально допустимий вміст ЛОС для продукту (підгрупа i): <140 g/l 
(г/л). Ця продукція містить max < 140 g/L (г/л) ЛОС. 

Додаткова інформація 

Морозостійкість   Не морозостійка. 

Гарантійний термін 
зберігання 

3 роки. 

Умови зберігання Зберігати в щільно закритій тарі за температури від +5  до +30°С. Зберігати від холоду та прямих 
сонячних променів. 

Запобіжні заходи Згідно з Регламентом про класифікацію, маркування та пакування хімічних речовин та сумішей 
№1272/2008 (Регламент CLP), ця продукція не класифікується як небезпечна. Дотримуватись 
загальних правил гігієни праці. Тримати в недоступному для дітей місці. У разі попадання в очі 
промити великою кількістю води. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується 
використовувати елементарні засоби індивідуального захисту з маркувальним знаком СЕ. Для 
очищення забрудненої фарбою поверхні і предметів використовувати воду. 

Утилізація Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Упаковку з-під фарб, сухі 
та рідкі відходи фарби утилізувати згідно з місцевим законодавством. 

Щільність 1,4 кг/л 

Об’єм/маса   0,9 л – 2,7 л – 9 л 

Наведена інформація про продукт заснована на результатах лабораторних досліджень та 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 й використання нашого продукту, а також численні чинники, 
які впливають на його експлуатацію. Тому ми не несемо відповідальності за шкоду, спричинену недотриманням інструкцій із застосування та 
транспортування продукту або порушенням термінів і 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.ee/ru/contacts/main_office_contacts 

Редакція Технічного опису №08 від 21.07.2022. 


