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Опис продукту  

Застосування  Латексна фарба для отримання першокласних стійких матових покриттів 

всередині приміщень, з мінімальною емісією шкідливих речовин. Легко 

піддається чищенню, в тому числі з використанням дезінфекційних миючих 

засобів. Ідеально підходить для використання у житлових приміщеннях, 

оскільки підтримує гігієну повітря у приміщенні. Зберігає структуру 

поверхні;  вільна від тяжких летючих органічних  сполук (ТЛОС), які з часом 

призводять до потемніння пофарбованих поверхонь. Призначена для 

фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсових поверхонь, також ДВП, 

ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева, лакофарбових покрить, склошпалер, 

шпалер.  

Властивості  стійка до дезинфікуючих засобів 

 зберігає структуру поверхні 

 глибоко матова 

 2 клас волого стирання 

 1 клас криючої здатності 

 для внутрішніх робіт 

Колір Білий 

Ступінь глянцю Матова 

Клас стирання 2 згідно DIN EN 13300 

Криюча здатність 1 клас, при  витраті 7 м²/л. 

Щільність 1,6 кг/л 

Зв’язуюча речовина Полімерна дисперсія 

Склад Полівінілацетатна дисперсія, діоксид титану, карбонат кальцію, крейда, 

вода, 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/а, згідно директиви ЄС 30 г/л; даний продукт 

містить менш ніж 1 г/л ЛОС. 

Розчинник Вода (максимум до 5%) 

Нанесення  

Основа Підготовка основи здійснюється згідно  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. Пил, залишки вапняних побілок, покриття на клейовій та масляній 

основі, інші забруднення ретельно видалити. Міцні алкідні покриття 

зашкурити і знепилити. Нерівності вирівняти шпаклівкою düfa Acryl-
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Spachtel. Свіжі цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 28 

днів. Вологість основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ – 1%. 

Вбираючі та крейдяні поверхні, оштукатурені ділянки обробити ґрунтовкою 

düfa Tiefgrund D14. Вражені грибками місця очистити засобом düfa 

Schimmelentferner і обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik 

D613 згідно інструкції. 

Нанесення Перед нанесенням ретельно перемішати. Наносити щіткою валиком або 

розпилювачем в один товстий рівномірний шар нерозбавленої фарби. На 

контрастні поверхні нанести проміжний шар фарби, розбавленою водою 

максимум до 5%. Більша кількість води може суттєво змінити властивості 

фарби (криючу здатність, колір, стійкість до стирання). 

 

При нанесенні безповітряним розпиленням використовувати сопло 

діаметром 0,018-0,021дюйма при тиску 120-180 бар, кут розпилення 50°. 

При нанесенні методом повітряного розпилення розводити водою до 

робочої в’язкості і використовувати сопло 2 мм. Враховувати, що при 

додаванні води деякі параметри фарби (стійкість, криюча здатність) можуть 

змінюватись. 

Витрата Витрата на один шар – 145 мл/м2 на гладких основах. На шорсткуватих 

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 65%.  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 і вище +30°C 

та відносній вологості повітря вище 80%. 

Колерування Барвником Vollton- und Abtönfarbe D230, також машинним колеруванням за 

системою Color Mix.  

Насичені відтінки мають меншу криючу здатність, для їх нанесення 

можливо буде потрібний другий шар. Рекомендуємо попередньо нанести на 

основу білу фарбу або фарбу пастельного відтінку. 

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 – 

36 місяців. Дату терміну зберігання та номер партії дивитись на упаковці. 

Заходи безпеки Тримайте в недоступному для дітей місці. При розпиленні не вдихайте  

пари та використовуйте комбінований фільтр A2/P2. Забезпечте ретельну 

вентиляцію під час нанесення та сушіння. Не слід їсти, пити і палити під 

час використання фарби. У разі контакту з очима або шкірою негайно 

прополоскати водою. Не зливайте у водойми, каналізацію та на ґрунт. 

Утилізація Залишки висохлої фарби утилізуються як звичайне будівельне сміття. 
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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 
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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. 


