
 

 

  

      

 

 
 

 

Зразок пофарбування 
Зразок кольору, виконаний інтер’єрною фарбою на 

аркуші флізеліну 

 

Опис 

Властивості 

Зразок пофарбування інтер'єрної фарби. 
 

 Зразок полегшує вибір кольору фарби для виконання малярних робіт. 
 Зразок виключає етап фарбування основи зразком фарби під час вибору кольору. 
 За допомогою зразка пофарбування можна подивитися на колір (відтінок) під різними кутами і при 

різному освітленні протягом доби в конкретному приміщенні. 
 Зразок пофарбування виконаний на флізеліні та пофарбований глибокоматовою інтер'єрною 

водно-дисперсійною фарбою за допомогою малярського інструменту. 

 Товщина шару нанесеної фарби відповідає реальній витраті фарби при малярних роботах.  
 Зразок зручний у використанні. Легко кріпиться та знімається з поверхні. 
 Спосіб кріплення на поверхню: 2-сторонній скотч. 

 Зразок дає змогу оцінити, як колір гармонує з іншими відтінками в інтер'єрі. 
 Спільне використання декількох зразків різних кольорів (відтінків), які планується використовувати 

в одному приміщенні, дадуть змогу оцінити їх кольорове поєднання. 

 Для внутрішніх робіт. 

Призначення 

Готовий до застосування зразок (кольорове пофарбування) нанесеної фарби для підбору кольору інтер'єру. 
Готове колірне рішення для інтер'єру. 
Для оформлення приміщення пропонується готова комбінація з трьох кольорів: одного основного та двох 

додаткових. Зразок основного кольору виконаний на флізеліні. Додаткові кольори, які гармонійно 
поєднуються з основним кольором, представлені на кольоровому постері в одному з варіантів інтер'єру.  
Крім окремих зразків пофарбування пропонуються також комплекти з них по 3 зразки пофарбування в 

кожному. У комплектах зразків пофарбування основний колір і два додаткових кольори виконані на аркушах 
флізеліну. Комплекти зразків пофарбування також доповнені кольоровим постером із варіантом 
застосування цих кольорів в інтер'єрі. 

Увага!  Зображення на постерах виконані друкарським способом і не є зразками кольору, проте 
максимально до нього наближені. 

Типи поверхонь Поверхні для фарбування інтер’єрною водно-дисперсійною фарбою. 

Технічні характеристики 

Підготовка 

поверхні 
Поверхню очистити від бруду, пилу та жиру. 

Застосування 

За допомогою 2-стороннього скотчу, який додається до кожного зразку, наклеїти зразок на 
поверхню, що планується для фарбування. Оцінити колір  на поверхні при різному освітленні під 

різними кутами огляду в різний час доби. 
Для подальшого придбання фарби та її тонування рекомендується мати зразок (кольорове 
пофарбування) із собою. 



 

 

 

ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
Не рекомендується залишати кольорове пофарбування приклеєним на 2-торонній скотч на поверхні 

понад 24 годин. Кольорове пофарбування можна приклеювати (і відклеювати) на шпалери, що 
миються. Решта типів шпалер при відклеюванні кольорового фарбування можуть бути пошкоджені.  
Увага! Зразок пофарбування рекомендовано використовувати для підбору кольору при тонуванні 

інтер’єрних фарб ТМ ESKARO та TM AURA LUXPRO. Кольорове пофарбування є зразком кольору 
(відтінку), а не якості конкретної фарби, яка буде затонована та нанесена на поверхню. Шорсткість 
та ступінь блиску поверхні після нанесення на неї конкретної фарби буде залежати від способу та 

інструменту нанесення, а також від блиску фарби та її інших властивостей.  

Колір 
Всього пропонується 30 окремих зразків пофарбування різних кольорів.  Крім того, з числа цих 30 
обрані 15 зразків пофарбування, які поєднані у 5 комплектів по 3 зразки пофарбування в кожному. 

Склад Флізелін, водно-дисперсійна глибокоматова інтер’єрна фарба. 

Інформація 

Гарантійний термін 
зберігання 

Термін зберігання необмежений. 

Умови зберігання 
Зберігати та транспортувати в непошкодженій оригінальній упаковці за температури від +5ºС до +35ºС. 
Берегти від вологи та прямих сонячних променів. 

Запобіжні заходи Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці.  

Утилізація Утилізувати як побутові відходи. 

Фасування 

Зразок пофарбування: 1 лист 30 см на 30 см пофарбованого флізеліну, рекламний постер із зображенням 
інтер’єру, 2-сторонній скотч, конверт для упакування. 
Комплект зразків пофарбування: 3 листи 30 см на 30 см пофарбованого флізеліну, рекламний постер із 

зображенням інтер’єру, 2-х сторонній скотч, конверт для упакування. 

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі заснована на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних 
випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Представлену інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору 
продукції і робочих прийомів під час її застосування. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки у разі 
виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, застосування, експлуатації, що наведені в цьому Технічному описі. Виробник 
не має можливості передбачити і проконтролювати всі умови застосування продукції, а також різні чинники, які впливають на її застосування та 
подальшу експлуатацію. Беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких застосовується продукція, Споживач 
має ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її застосування, не зазначені в цьому 
Технічному описі. Представлена інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У випадку 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 в установленому 
порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати 
введення і номера нової редакції Технічного опису. При виході нової редакції даного Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу й 
видаляється Виробником з сайту. Додаткову інформацію можна отримати у представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua 

Редакція Технічного опису №01 от 18.01.2022. 


