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Опис продукту  

Застосування  Для декоративного оздоблення фасадних та внутрішніх поверхонь, а також 

для колерування білих дисперсійних акрилових, латексних, клейових фарб 

та синтетичних штукатурок. Всі кольори можна змішувати між собою. 

Властивості  невигораючий 

 висока криюча здатність 

 стійкий до стирання 

 атмосферостійкий 

 

Колір 28 кольорів:  жовтий*, золото*, хромово-жовтий*, охра, тютюновий, 

оксидно-коричневий, топаз коричневий, колір умбри, дерев’янисто-

коричневый, теракот*, помаранчовий*, червоний*, корал*, колір червоного 

вина*, оксидно-червоний, колір баклажана*, бузковий, фіолетовий*, колір 

зеленого яблука*, колір весняної зелені*, оксидно-зелений, колір м’яти, 

петролевий, ультрамарин, синій, темно-синій, синій матовий, чорний. 

Ступінь глянцю Шовковисто-глянсовий 

Клас стирання 2 згідно DIN EN 13300 

Щільність Різна для кожного коліру,  від 1,33 кг/л до 1,38 кг/л 

Зв’язуюча речовина Акрилова дисперсія 

Склад Пігмент, функціональні домішки, мінеральні наповнювачі, вода.  Гранично 

допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів 

категорії А/с, згідно директиви ЄС, складає 40 г/л (2010); даний продукт 

містить < 40 г/л ЛОС. 

Розчинник Вода (до 10%) 

Нанесення  

Основа Підготовка основи здійснюється згідно тех.опису для тонованої фарби.  

При використані барвника в якості самостійного покриття, основа повинна 

бути міцною, чистою та сухою. Неміцні та старі клейові покриття ретельно 

видалити, поверхню заґрунтувати.  Зношені і цементі основи грунтувати 2 

рази. 

Нанесення В якості самостійного покриття барвник наносити у 2 шари. 

Особливості Основи, що містять пластифікатор, непридатні для нанесення барвника. Не 
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наносити затоновану пігментами фарбу на невитримані цементні основи. 

Старі покриття та цементні основи грунтувати за 2 рази. Барвник, 

позначений зірочкою над кодом, можна використовувати для зовнішніх 

робіт тільки в концентрованому вигляді (як самостійне покриття). 

Чистка інструментів Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт. 

Час висихання До нанесення наступного шару – 2 години. 

Температура нанесення Не фарбувати при температурі основи нижче +5°С або відносній вологості 

повітря вище 80%. 

Доповнення 

Фасовка 250 мл, 750 мл 

Зберігання 

 

В щільно закритій тарі при температурі від +5°С до +30°С. Гарантійний 

термін зберігання – 5 років. 

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

промити їх чистою водою. Не виливати барвник в каналізацію, водойми 

або на ґрунт. 

Утилізація Залишки висохлого барвника утилізуються як звичайне будівельне сміття. 

1.08.2017 
 

  

Виробник: 

 

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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