
 

 

  

  

 

 

 
 

 

Mööblivärv 
Акрилова фарба для меблів 

 

✓ Водорозріджувана 

✓ Стійка до забруднення, тертя, подряпин 

✓ Вищий клас миття 

✓ Не жовтіє під впливом сонячних променів 

 

  

         
 

Опис 

Властивості Водорозріджувана напівматова акрилова фарба для меблів та інших дерев’яних поверхонь усередині 
приміщень. 
✓ Добре розтікається по поверхні 

✓ Зносостійка — витримує механічні та експлуатаційні навантаження (подряпини, забруднення, 

тертя) 
✓ Миється (1 клас за EN 13300) 

✓ Стійка до впливу ультрафіолету (не жовтіє з часом) і багатьох побутових хімікатів 

✓ Слабкий запах 

✓ Швидко висихає 

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

Призначення Застосовується для первинного та ремонтного фарбування дерев’яних меблів (шафи, столи, стільці, 
полиці тощо) й інших дерев’яних поверхонь (поручні, плінтуси тощо), а також виробів із фанери та 

деревостружкових і деревоволокнистих плит. Можна використовувати для фарбування поверхонь, 
раніше пофарбованих олійною або каталітичною фарбою. Не підходить для фарбування раніше 
пофарбованих нітроцелюлозною фарбою або нітроцелюлозним лаком поверхонь. Не застосовувати для 

фарбування підлог і виробів, що експлуатуються поза приміщенням. 

Типи поверхонь під 
фарбування 

Дерев’яні меблі та інші дерев’яні поверхні, а також вироби з фанери й деревостружкових і 
деревоволокнистих плит. 

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 обробки стін і стель 

усередині приміщень. 
✓ Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю, довкіллям, 

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 

Поверхня для фарбування має бути чистою та сухою. Наносити фарбу за температури не нижче ніж 
+10 °С і не вище ніж 28 °С і відносної вологості не вище ніж 80 %. Не рекомендується фарбувати за 

умов прямого сонячного світла, протягів і в запиленому приміщенні. 
Нові поверхні: 

Очистити поверхню від бруду, пилу й жиру. Місця сучків очистити від смоли та обробити ізолювальним 

лаком. Перед початком роботи для підняття волокон деревини рекомендуємо злегка змочити поверхню 
водою, висушити та відшліфувати. Заґрунтувати поверхню фарбою, розведеною за об’ємом на 5–10 % 
водою. 
Раніше пофарбовані поверхні: 

Видалити фарбу, що відшаровується, і сліди іржі (напр. від капелюшків шурупів). Забруднені поверхні 
вимити водним розчином мийного засобу, сполоснути водою та дати висохнути. Тверді, глянсові 

поверхні відшліфувати до матовості. За потреби використовувати засіб для зняття старих покриттів 
OPSPro. Потім підготувати поверхню як нову. 

Нанесення Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням, за потреби розбавити водою до 5 % за об’ємом. 
Для отримання однорідного відтінку рекомендуємо змішати достатню кількість тонованої фарби з 

різних банок. Наносити 1–2 шари валиком, пензлем або фарборозпилювачем. 

Догляд за пофарбованою 
поверхнею 

З пофарбованою поверхнею необхідно звертатися з обережністю, поки вона не набуде остаточну 
твердість і зносостійкість (як правило 4 тижні). Для миття пофарбованих поверхонь використовувати 
воду, нейтральні та середньої лужності мийні засоби (рН до 9). Не використовуйте органічні 

розчинники. Не використовуйте абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки та щітки. Сильне 
тертя може зробити поверхню більш глянсовою. Для очищення використовувати м’які губки й ганчірки. 
Якщо потрібно, поверхню можна очищувати м’якою губкою або ганчіркою приблизно через 2 доби після 

нанесення фарби. 
Покриття стійке до водних розчинів мийних речовин, жирів та олій, до короткочасного впливу слабких 
розчинників (бензин, уайт-спірит). Плями кави, чаю, фруктових соків та інших рідин, що забарвлюють 

поверхню, видаляти негайно. 

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

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

Витрата На один шар: 8–10 м²/л — гладкі поверхні, 5–8 м²/л — шорсткі поверхні (наприклад ДВП). 

Розріджувач / розчинник Вода. 

Час висихання Від пилу 1 година, до нанесення наступного шару — не менше ніж 6 годин за +20 °С і відносної 
вологості повітря 60 %. Поверхня готова до експлуатації через 2 доби після нанесення. Остаточну 
твердість і зносостійкість пофарбоване покриття набирає приблизно через чотири тижні. До цього 

треба уникати сильного навантаження, інтенсивного очищення, контакту липких і гарячих предметів із 
пофарбованою поверхнею. 

Робочі інструменти Пензель, велюровий валик, безповітряний розпилювач. У разі нанесенні розпиленням рекомендуємо 
використовувати сопло 0,013–0,017". 

Очищення інструментів Після закінчення робіт інструменти промити водою. 

Склад Двоокис титану (база А), матувальна добавка, віск, функціональні добавки, акрилова дисперсія, вода.  

Інформація 

Морозостійкість Не морозостійка під час зберігання. 

Гарантійний термін 
зберігання 

3 роки. 

Умови зберігання Зберігати в непошкодженій оригінальній упаковці в прохолодному, захищеному від морозу місці за 
температури від +5 °C до +35 °C. 

Запобіжні заходи Містить 1,2-Бензізотіазол-3(2H) -он, 2 метил-(2Н)-ізотіазол-3-он, 2-Метил-5-хлор-(2Н)-ізотіазол-3-он із 
2-метил-(2Н)-ізотіазол-3-оном. Може спричинити алергічну реакцію. Тримати в місці, недоступному для 
дітей. Якщо необхідна рекомендація лікаря: мати собою з упаковку продукту або маркувальний знак. 

Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Уникати необґрунтованого ризику. Для 
очищення забрудненої продуктом поверхні та предметів використовувати воду. 

Утилізація Не викидати в стоки. Уникати потрапляння в навколишнє середовище Не викидати в навколишнє 
середовище. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи фарби утилізувати згідно з вимогами 

місцевого законодавства. 

Щільність 1,2 кг / л. 

Об’єм / маса 0,45L — 0,9L — 2,7L 

Наведена інформація про продукт заснована на результатах лабораторних досліджень і практичному досвіді застосування продукту залежно від місця та 
умов його використання. Як виробник, ми гарантуємо якість продукту й надаємо найкращі рекомендації по його правильного використання. Як виробник, 
ми не можемо контролювати умови й 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 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 

 


