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Фарба дисперсійна для внутрішніх робіт 

 

 

 

Опис продукту  

Застосування  Фарба для внутрішніх робіт. Використовується для фарбування стін та 

стелі. Має високу криючу здатність, утворює стійку проти стирання 

поверхню, яка не допускає вологої обробки. Призначена для фарбування 

штукатурки, вапняної шпаклівки та фарби, бетону, газобетону, цегли, 

гіпсових поверхонь, лакофарбових покрить, також ДВП, ДСП, шпалер, в 

тому числі з волокна "Рауфазер". 

Властивості - біла 

- матова 

- вигідна ціна 

- стійка до сухого стирання 

- висока криюча здатність 

Колір Білий 

Ступінь глянцю Матовий 

Клас стирання 4 згідно DIN EN 13300 

Щільність 1,46 кг/л 

Зв’язуюча речовина Органічні ефіри целюлози і полімерна дисперсія. 

Склад Мінеральні наповнювачі, функціональні домішки, полімерна дисперсія, 

вода. Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) 

для матеріалів категорії А/а, згідно директиви ЄС, становить 30 г/л; даний 

продукт містить <1 г/л ЛОС. 

Розчинник Вода (мaксимум 10%) 

Нанесення 

Основа Підготовка основи здійснюється згідно  ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016  і ДСТУ-

Н Б А.3.1-23:2013. Потрібно видалити пил, залишки вапняних побілок, 

покриття на клейовій та масляній основі, інші забруднення.  Плями бруду 

від речовин, що складно видаляються, таких як никотин, сажа, і т.і.  

обробити ізолюючою сіллю  düfa Isoliersalz згідно інструкції. Основа 

повинна бути чистою, сухою та придатною для обробки. Нерівності 

вирівняти фінішною шпаклівкою düfa Acryl-Spachtel. Сильновбираючі та 

нестійкі поверхні, оштукатурені ділянки обробити глибокопроникною 

ґрунтовкою торгівельної марки düfa. Вражені грибком місця очистити  
засобом düfa Schimmelеntferner і обробити антисептичною ґрунтовкою düfa 

Grund Antiseptik D613 згідно інструкції. 
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Нанесення Щіткою, валиком або розпилювачем, включаючи безповітряний спосіб. 

Перед використанням ретельно перемішати. При нанесенні другого шару 

не допускати тривалого розкатування валиком на одному місці. 

Фарбування поверхонь в одній площині повинно вестись методом «мокре 

по мокрому», без перерви у роботі. 

1. Первинне покриття: фарбу розбавляти щонайбільше 10% води. 

2. Завершальне покриття: фарбу не розбавляти. 

При нанесенні методом безповітряного розпилення використовувати сопло 

0,45-0,79 мм та тиск 160-180 бар. 

Витрата Витрата на один шар – 290 г/м
2
 в залежності від зернистості основи.  Точна 

витрата визначається пробним фарбуванням на об’єкті. 

Особливості Ремонтне фарбування покрить з Budgetfarbe можливе тільки самою 

фарбою Budgetfarbe або подібною. При нанесенні фарб більш високого 

класу покриття повинно бути видалено. 

Поверхні, які можуть пошкоджуватись мікроорганізмами, фарбувати з 

додаванням у фарбу антигрибкової домішки  düfa Schimmelstoрp. 

Чистка інструментів Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт. 

Час висихання Час висихання одного шару 1-2 години. Всі рекомендації ефективні при 

температурі основи +20°С і відносній вологості повітря 60%, в інших 

умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись, при зменшенні 

температури час збільшиться. 

Температура нанесення Не фарбувати при температурі основи і повітря нижче +5°С та відносній 

вологості повітря вище 80%. 

Колерування Використовувати барвник düfa Vollton- und Abtonfarbe D230. 

Доповнення  

Фасовка 1,4 kg (кг); 3,5 kg (кг); 7 kg (кг); 14 kg (кг) 

Зберігання 

 

У щільно закритій тарі у прохолодному, захищеному від морозу місці, при 

температурі від +5°С до +30°С. Дату та партію виготовлення дивись на 

упаковці. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській 

упаковці – 24 місяці. Дату виготовлення та номер партії дивитись на 

упаковці. 

Заходи безпеки Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу 

промити їх чистою водою, при розпиленні не вдихати пари. Не виливати 

фарбу в каналізацію, водойми або на грунт. 

Утилізація Залишки висохлої фарби утилізуються як звичайне будівельне сміття. 
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Виготовлено за технологією компанії “Meffert AG”, Німеччина 

 

 СП з ІІ ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”   

Україна, м. Дніпро  

вул. Курсантська, 7Б  

тел. (056) 377-95-05 

 

www.dufa.com.ua  

postMGF@ganza.com.ua 

 

  

  

 

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність 

матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для 

передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної 
інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном ((056) 377-95-05. 
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