
 

 

 PITTURA ACRILICA 

 

 

ТЕХНІЧНА КАРТА 

ТИП 
Водорозчинна фарба для інтер'єру і екстер'єру.  Мікрофракційна, володіє 
високою покриваємістю і паропроникністю. 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
Використовується для будь-яких внутрішніх робіт, а також для зовнішньої 
обробки фасадів з цементної і гіпсової штукатурки, бетону, цегляної кладки і 
будь-якої поверхні на мінеральній основі, а також на дереві. 

ЕФЕКТ МАТЕРІАЛУ Матова фарба 

ВЛАСТИВОСТІ 

Водорозчинна, практично не має запаху, нетоксична, незаймиста, екологічно 
чиста відносно людини і навколишнього середовища. Дозволяє дихати 
забарвленим поверхням, пропускає вологу назовні. Стійка до УФ проміння. 
Легко наноситься. Надає поверхні декоративного вигляду. Має високу 
зносостійкість, стійка до агресивного середовища. 

УМОВИ НАНЕСЕННЯ 
Температура: +5 - +35°С 
Вологість: не більше 80 % 

ІНСТРУМЕНТ 
НАНЕСЕННЯ 

Пензель, валик, пуліверизатор. 

РОЗВЕДЕННЯ 
Питною водою: 1ий шар - max 60 % 2 ий шар – max 30 %. Шари  наносяться з 
проміжком в 6 - 8 годин. 

ВИТРАТИ МАТЕРІАЛУ 0,125-0,150 г/м2 

ЩІЛЬНІСТЬ 1,71 кг/л 

ОЧИЩЕННЯ 
ІНСТРУМЕНТУ 

Водою 

ВИСИХАННЯ 
На відлипання: 1 година;  
Нанесення наступного шару : 6 - 8 годин;  
Повне висихання: 24 години. 

СКЛАД 
Акрилові смоли у водній дисперсії криючі наповнювачі, мінеральні добавки, що 
полегшують процес нанесення і плівкоутворення. 

РЕАКЦІЯ НА ВОГОНЬ Негативна, якщо матеріал наноситься на незаймисті основи. 

КОЛІР БАЗИ Білий 

ТОНУВАННЯ Універсальними пастоподібними барвниками 

УПАКОВКА 5 л 

НАНЕСЕННЯ 

Перед нанесенням фарби Pittura Acrilica очистити поверхню від ділянок, що 
відшаровуються, бруду, пилу, жиру і інших речовин, що заважають хорошій 
адгезії. Нові цементні поверхні мають бути витримані впродовж 21 дня. 
Нанести грунт - концентрат Isoedeco і після висихання почати нанесення 



Pittura Acrilica. Кожен шар повинен наноситися діагонально на попередній шар 
з проміжком в  24 години.  
Забарвлена поверхня має бути захищена протягом 24 годин від попадання 
вологи, а також дощу, снігу і морозу при проведенні фасадних робіт. 

ОХОРОНА ПРАЦІ І 
НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

Зберігати в недоступних для дітей місцях. Фарба не містить шкідливих 
речовин. Не виливати в водойми або на грунт. Сухі залишки можна 
утилізувати як будівельне сміття. 

ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ 2 роки в оригінальній, закритій упаковці при температурі +5- +35°С 

 

 

 

 

 

 


