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Акрілат Фасаде 
Диспресійна фасадна фарба для погодостійких покрить 

 

 

 

Опис продукту  

Застосування  Високопокривна фарба для зовнішніх робіт. Захищає фасад від впливу 

несприятливих погодних умов. Призначена для фарбування цементної 

штукатурки, бетону, цегли, поверхонь систем теплоізоляції фасадів, а також 

по гіпсовим основам, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанері, дереву і 

шпалерам всередині приміщень. А також для фарбування непошкоджених 

старих покриттів на основі дисперсії. 

Властивості  біла 

 матова 

 висока криюча здатність 

 атмосферостійка 

 стійка до УФ-випромінювання 

 паропроникна 

 для зовнішніх та внутрішніх робіт 

Колір Білий 

Ступінь глянцю Матова 

Паропроникність Висока, Sd < 0,14, згідно  DIN EN 1062 

Водопроникність Висока,W< 0,5 (kg/(m2*h0,5) ), згідно  DIN EN 1062 

Щільність 1,57 кг/л 

Зв’язуюча речовина Полімерна дисперсія 

Склад Дисперсія стиролакрилату, діоксид титану, наповнювачі, вода, ефіри 

гліколю, добавки, метил/ бензил-ізотіазолінон. Може викликати алергічну 

реакцію. При ковтанні або нещасному випадку звернутися до лікаря. 

ЛОС: гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) 

для матеріалів категорії А/c, згідно директиви ЄС 40 г/л; даний продукт 

містить не більше 40 г/л ЛОС. 

Розчинник Вода (максимум до 10%) 

Нанесення  

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

Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути чистою, сухою та придатною для 

обробки. Залишки вапняних побілок, висоли, покриття на мінеральній та 

масляній основі, інші забруднення ретельно видалити. Тріщини розшити, 

заґрунтувати  і зашпаклювати. Свіжа цементна штукатурка повинна бути 

витримана мінімум 28 днів, бетон – мінімум 3 місяці, поверхні систем 

теплоізоляції - мінімум 7 днів. Вологість основ не повинна перевищувати 
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4%, гіпсових основ - 1%. Міцні алкідні покриття зашкурити. Заштукатурені 

і шпакльовані ділянки, вбираючі та осипаючі поверхні, обробити 

грунтовкою düfa Tiefgrund D14; при необхідності нанести ґрунтовку у 

нерозбавленому вигляді або у 2 шари мокрим по мокрому, але не допускати 

утворення блискучої плівки на поверхні. Вражені грибками місця очистити 

засобом düfa Schimmelentferner і обробити антисептичним розчином düfa 

Grund Antiseptik D613 згідно інструкції. 

Нанесення Щіткою, валиком або методом безповітряного розпилення (airless). Перед 

нанесенням ретельно перемішати. Використовуйте звичайні малярні 

кюветки для валиків. Під час перерви у роботі інструменти слід занурювати 

у фарбу або міцно закутувати плівкою, щоб запобігти висиханню. Підлогу  

вкрити плівкою для захисту. Для досягнення достатньої товщини фінішного 

покриття фарбу необхідно наносити у два шари.  

Перший шар − розвести максимум 10% води.  

Другий шар – не розводити.  

Під час нанесення захищати від дощу та уникати прямих сонячних променів. 

Професійна порада: найкращий результат досягається шляхом нанесення 

фарби хрест на хрест, без надмірного тиску на інструмент.  

 

При нанесенні безповітряним розпиленням використовувати сопло 

діаметром 0,017-0,021дюйма при тиску 120-180 бар. 

Витрата Витрата на один шар – 200 мл/м2 на рівних гладких основах. На шерхуватих 

основах витрата буде більшою. Точна витрата визначається пробним 

фарбуванням на об’єкті. 

Чистка інструментів Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт, при 

необхідності з використанням миючих засобів. 

Час висихання Між шарами приблизно 4 години при температурі +20°C і максимальній 

вологості повітря 60%. Стійкість до опадів через 24 години. Початок 

експлуатації через 3 дні. Повну міцність покриття набуває через 28 діб. 

Низька температура і підвищена вологість повітря затягують час висихання. 

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

вологості повітря вище 80%. Під час нанесення захищати від дощу та 

уникати прямих сонячних променів. 

Колерування Дисперсійним барвником düfa Vollton- und Abtönfarbe D230 в любому 

співідношенні, також машинним колеруванням за системою Color Mix. 

Доповнення 

Фасовка 2,5 L (л); 10 L (л) 

Зберігання 

 

У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°С до 

+30°С. Слід запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. 

Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 

до дати вказаній на упаковці. Дату виготовлення та номер партії дивитись 

на упаковці. 

Заходи безпеки Навіть при роботі з фарбами із низьким вмістом шкідливих речовин, слід 

дотримуватися звичайних захисних заходів. Тому ми рекомендуємо не 

вдихати пари при розпиленні, тримати продукт недоступним для дітей. У 

разі попадання в очі чи на шкіру, якщо це необхідно, негайно прополоскати 

водою. Приймати їжу, пити та палити під час нанесення фарби також не 

рекомендується. Щоб захистити навколишнє середовище, не виливайте 

фарбу у воду, каналізацію, на ґрунт. 

Лист безпеки надається за запитом. 

Утилізація Залишки висохлої фарби утилізуються як звичайне будівельне сміття. 

21.05.2018 
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Виробник: 

Мефферт АГ Фарбверке 

Зандвег 15 

55543 Бад Кройцнах 

Тел. +49 671 870 344 

www.meffert.com 

Імпортер: 

ПрАТ «Ганза-Україна» 

Україна, м.Дніпро 

вул.Кабардинська, 2  

www.dufa.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. 


