
 

  

      

 

 

   

 

Floor Aqua 
Фарба для підлог 
 

 На водній основі  

 Швидко сохне 

 Зносостійка поверхня 

 

 

           
 

Опис 

Властивості Водорозріджувана акрилова фарба для фарбування бетонних, дерев’яних та деревно-волокнистих 
підлог у житлових і торгових  приміщеннях. 
 

 Добре розтікається по поверхні, утворюючи щільне глянсове покриття.  
 Прекрасно вкриває та утворює ударостійке зносостійке покриття.  
 Швидко висихає.  
 Без різкого запаху. 
 Має чудову стійкість до стирання, миття, дії побутових хімікатів.  
 Гранично допустимий вміст ЛОС продукту (підгрупа i) 140 г/л. Максимальний вміст ЛОС у 

продукті 140 г/л. 
Блиск:  

 глянсова (приблизно 70) за EN 13 300  
 глянсова (приблизно 70) за ISO 2813 

Призначення Для фарбування бетонних, дерев'яних та деревно-волокнистих підлог у житлових та торгових 
приміщеннях. Рекомендується для підлог, що зазнають помірного механічного впливу, у сухих та 
вологих приміщеннях. 
Застосовується також для ремонтного фарбування підлог,  раніше оброблених алкідними, акриловими 

або епоксидними фарбами або лаками. Перед фарбуванням раніше пофарбованих поверхонь треба в 

малопомітному місці переконатися у відсутності негативного впливу фарби Floor Aqua на старе 

покриття.  Не рекомендується для підлог виробничих приміщень, гаражів та автомийок. 

Типи поверхонь Нові та раніше пофарбовані дерев'яні, деревно-волокнисті та бетонні підлоги.  Для внутрішніх робіт. 

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

 EN 13 300 – стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до 
мокрого стирання для водорозріджуваних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін та 
стель всередині приміщень. 

 ISO 11 998, ISO 2813 – методики вимірювань параметрів зносостійкості та блиску. 
 Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю довкілля, 

охороною здоров'я та безпекою праці відповідно до стандарту ISO 9001: 2008; ISO 14001: 
2015 та OHSAS 18001: 2007. 



 

 

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні Бетонні підлоги. Свіжа бетонна поверхня перед фарбуванням має бути витримана не менше ніж 
місяць та мати достатню міцність та низьку вологість (не більше ніж 4%). Міцний поверхневий шар 
(«вапняне молочко») видалити шліфуванням або фрезеруванням шліфувальною машиною, пил 
ретельно видалити. Тріщини, відколи та вибоїни закрити шпаклівками, призначеними для ремонту 
бетонних підлог. Гладкому монолітному бетону бажано надати шорсткість. З раніше пофарбованої 
підлоги видалити покриття, що  відшаровується, та очистити від бруду, олії, жиру та пилу. 
Дерев'яні підлоги. Поверхня під фарбування має бути сухою (вологість не більше ніж 18%), 
очищеною від бруду, пилу, жиру, олії та покриття, що відшаровується. Поверхню, особливо щільну та 
гладку, відшліфувати до матовості, пил видалити. 

Нанесення  Фарбу перед застосуванням ретельно перемішати. Тоновану фарбу бажано змішати в одній тарі. 
Заґрунтувати підлоги фарбою, розведеною на 10–20%. Покривне фарбування зробити 2–3 тонкими 
шарами нерозбавленої фарби, використовуючи валик із коротким ворсом або синтетичний пензель. 
Фарбу наносити з міжшаровим сушінням упродовж 5–7 годин за температури повітря та поверхні   
10–25 °С та відносної вологості повітря не вище ніж 80%. Під час фарбування намагатися зберігати 
«мокрий край», не допускаючи швидкого висихання фарби. Дощаті підлоги треба фарбувати уздовж 
дошки. Якщо необхідно підправити поверхню, робити це тільки після висихання фарби.  Уникати 
фарбування за умов прямих сонячних променів та температури вище зазначеної, щоб уникнути 
отримання неякісного покриття. 

Догляд за пофарбованою 
поверхнею 

Поверхня готова до експлуатації за добу, проте досягає остаточної твердості та зносостійкості через 
2–4 тижні, тому рекомендується уникати сильного тертя поверхні в цей період. Важкі предмети та 
килими можна класти на підлогу приблизно через тиждень після фарбування. Очищати поверхню 
м'якою щіткою або ганчіркою, використовуючи нейтральні та слаболужні мийні розчини. 
Пофарбована поверхня добре витримує олії, бензин, уайт-спірит, побутові хімікати. Не витримує 
сильних розчинників, наприклад нітророзчинник, ацетон. 

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

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

Витрата (на один шар) 6–8 м
2
/л – бетонні поверхні 

8–11 м
2
/л – дерев’яні поверхні  

Час висихання  До перефарбовування – 5–7 годин.  
Повне висихання – 12 годин за 20–23 °С та відносної вологості 50%. У разі зниження температури 
повітря час висихання відповідно збільшується. 

Робочі інструменти  Пензель із синтетичного ворсу, лаковий валик із довжиною ворсу 7–12 мм. 

Очищення інструментів  Відразу після робіт інструменти та обладнання промити теплою водою з милом. Свіжа фарба 
видаляється водою з милом, засохла – механічно. 

Склад  Пігмент (двоокис титану) для бази А, наповнювачі, акрилова дисперсія, функціональні добавки вода. 

Інформація 

Морозостійкість  Не морозостійка під час зберігання. 

Гарантійний термін 
зберігання 

3 роки. 

Умови зберігання Зберігати та транспортувати в непошкодженій упаковці за температури від +5 °С до +35 °С. Берегти 
від морозу і прямих сонячних променів. 

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

Утилізація Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Упаковку, сухі звичайні 
та небезпечні рідкі відходи утилізувати відповідно до місцевого законодавства. 

Щільність 1,2 кг/л. 

Об’єм 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 і надаємо найкращі рекомендації щодо його правильного використання. Як 
виробник, ми не можемо контролювати умови та обставини транспортування, зберігання і використання нашого продукту, а також численні фактори, які 
впливають на його експлуатацію. Тому ми не несемо відповідальності за шкоду, спричинену недотриманням інструкцій щодо застосування і 
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,  з представником Виробника або на сайті www.eskaro.ua 

http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts
http://www.eskaro.ua/

