
 

  

 
 

 

 

 

 

Aura  STARK 
 Емаль 3 в 1 з молотковим ефектом 

 
 Наноситься прямо на іржу 
 Не вимагає попереднього ґрунтування 
 Ідеальна для захисту металу 
 Швидко сохне 

 

      
 

Опис 

Властивості Емаль 3 в 1 із молотковим ефектом  для зовнішніх і внутрішніх робіт. 
 Не вимагає попереднього ґрунтування 
 Утворює міцну, атмосферостійку плівку з декоративним молотковим ефектом. 
 Забезпечує довготривалий захист. 
 Може наноситися на чорні метали із залишками іржі й окалини, що щільно 

тримається. 
 Забезпечує підвищений захист металевих поверхонь від корозії й механічних 

впливів. 
 Не допускає поширення підплівкової корозії. 
 Готова до застосування. 
 Довговічна, атмосферостійка, стійка до механічних впливів. 
 Гарна адгезія (сила зчеплення) з офарблюваною поверхнею. 

Призначення Емаль 3 в 1 з молотковим ефектом для захисно-декоративного фарбування металевих 
поверхонь із товщиною міцно пов’язаної з металом іржі до 100 мкм. Може 
використовуватися як самостійне покриття, не вимагає попереднього ґрунтування. Для 
зовнішніх і внутрішніх робіт. 

Типи поверхонь для 
нанесення 

Застосовується для побутових будівельних конструкцій, гаражів, воріт, кованих 
виробів, огорож, решіток, садових металевих меблів та ін. 

Стандарти якості  

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні Перед проведенням фарбувальних робіт поверхню необхідно ретельно підготувати: з 
поверхні видалити старі лакофарбові покриття, що відшаровуються, а також крихку 
іржу, що відшаровується. Гладку поверхню необхідно заматувати.  
Поверхня має бути сухою, очищеною від жирних плям і пилу. Перед нанесенням на 
старі покриття перевірити сумісність цього покриття з емаллю за допомогою пробного 
нанесення на невелику ділянку (після висихання емалі не має бути набухання, 
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зморщування, складок). У разі несумісності старе лакофарбове покриття видалити 
повністю, відшліфувати поверхню наждачним папером і видалити пил. Знежирити 
поверхню сольвентом,  розчинником № 646, № 647. 
 

Нанесення Перед застосуванням емаль перемішати. Емаль наносити пензлем, валиком або 
методом розпилення. Для фарбування валиком розбавити емаль до 3 %, 
розпилювачем — до 10 % розчинником (сольвентом, ксилолом). Наносити емаль за 
температури поверхні, емалі й повітря не нижче + 5°С і відносної вологості повітря не 
вище 70 %. Для досягнення якісного покриття наносити емаль у 2–3 шари перехресним 
способом (наприклад, перший шар зверху вниз, наступний зліва направо). Наносити 
фарбу методом «мокрим по мокрому» з проміжним сушінням між шарами 15–20 
хвилин за температури 20°С і відносної вологості 65 %. 
Якщо неможливо витримати інтервал нанесення 15–20 хвилин між шарами, наступний 
шар наносити не раніше чим через 4–7 діб. Інакше можливе міжшарове розчинення 
емалі не до кінця сформованого покриття, виникнення шагрені і відсутність 
формування декоративного молоткового ефекту. 

Колір Готові кольори за каталогом. 

Витрата 100-150 г/м2 на один шар. Точну витрату визначають методом пробного нанесення.  

Час висихання Час висихання «на відлип» — не більше години за температури 20 °С і відносної 
вологості 65 %. Температура поверхні під час фарбування вище 50 °С може 
призводити до дефектів покриття. Остаточне формування покриття відбувається через 
4–7 діб і залежить від товщини шару, кліматичних умов і способу нанесення.  

Робочі інструменти Пензель, валик або розпилювач. 

Очищення 
інструментів 

Одразу після використання промити уайт-спіритом, а потім теплою водою з мийним 
засобом. Засохла емаль очищається механічно. 

Склад Модифікована алкідна смола, пігменти, розчинник, функціональні добавки.  

Додаткова інформація 

Морозостійкість Морозостійка. 

Гарантійний термін 
зберігання 

Гарантійний термін зберігання 24 місяці від дати, вказаної на упаковці.  

Умови зберігання Зберігати і транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі, захищаючи від 
впливу вологи і прямих сонячних променів. Не боїться морозу. Можливе зберігання за 
низьких температур. 

Запобіжні заходи Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Шкідливо, у разі ковтання може спричинити 
пошкодження легенів. Уникати вдихання парів розчинника. Уникати потрапляння на 
шкіру. Працювати в респіраторі, у добре провітрюваному приміщенні. 
Берегти від вогню! 

Утилізація Не виливати в каналізацію, водойми й на ґрунт. Закриту тару із залишками сухого 
продукту утилізувати в організованих місцях збору побутових відходів.  

Маса 0,7 кг - 2,2 кг 

 

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних 
випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для  вибору продукції 
та робочих прийомів під час  її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання 
правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має 
можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та 
подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач 
мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому 
Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог 
Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу 
шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в 
Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової 
редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. 
Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua. 

Редакція Технічного опису №01 от 28.11.2019. 
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