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ІНТЕР’ЄРНА АКРИЛОВА ФАРБА 

  

 

 

ОПИС 

Інтер’єрна акрилова фарба ТМ «FLORA COLOUR» стійка до сухого та вологого 

стирання. Використовується при виконанні оздоблювальних робіт всередині приміщень. 

При висиханні утворює ідеально білу матову і гладку поверхню з захисними та 

декоративними характеристиками. Має високу адгезію до різних типів мінеральних 

поверхонь. Утворює білосніжне матове покриття та сприяє маскуванню дефектів або 

нерівностей поверхні. Перевага у використанні інтер’єрної фарби - це покриття яке буде 

слугувати довгий час і не потребуватиме відновлення або ремонту. 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Інтер’єрна фарба призначена для фарбування нових або реставрації старих 

мінеральних поверхонь всередині приміщень. Наноситься на штукатурку, шпаклівку, 

бетон, гіпсокартон, цеглу та інші поверхні. Призначена для поверхонь які не підлягають 

миттю, але допускається вологе протирання поверхні. Фарба має паропроникні 

властивості, що дозволяє поверхні дихати. 

 

КОЛЬОРИ ТА КОЛЕРУВАННЯ 

Фарба має білий колір. Тонується колерувальними пастами ТМ «CONTACT» Profcolour 

в пастельні тони. Максимальна кількість доданої клерувальної пасти не має 

перевищувати 5% від ваги фарби. 

https://www.dnipro-contact.com/
https://www.dnipro-contact.com/
https://www.dnipro-contact.com/product-page/coloranti-contact
https://www.dnipro-contact.com/product-page/interior-flora
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

СКЛАД 

Полімерне зв’язуюче, мінеральні наповнювачі, функціональні добавки, діоксид титану, вода. 

Гранично допустима концентрація летких органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії 

А/а, згідно з директивою 2004/42/ЄС і ВР складає 30 г/л. Даний продукт містить менше 30 г/л 

ЛОС. 

 

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 

Нова поверхня:  

Підготовка поверхні здійснюється згідно ДНБ В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1- 23:2013. 

Поверхня повинна бути чистою, сухою і міцною, без пилу, жиру, іржі та інших 

забруднень. На мінеральну поверхню фарба наноситься з попереднім ґрунтуванням 

акриловою ґрунтовкою ТМ «FLORA COLOUR», що дозволяє зменшити кількість витрати 

наступного шару фарби та наносити її в один шар. У випадку якщо ґрунтування не 

виконується, в якості ґрунтового шару можна нанести додатковий шар фарби.. Найбільш 

якісне і довговічне покриття формується при нанесенні на поверхню одного шару 

ґрунтовки та двох тонких шарів фарби. 

Раніше пофарбована поверхня: 

Підготовка поверхні здійснюється згідно ДНБ В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1- 23:2013. 

Поверхня повинна бути чистою, сухою і міцною. Відшарування, забруднення, висоли 

ретельно видалити. Поверхні вкриті алкідними або масляними фарбами, зачистити 

наждачним папером. Крихкі поверхні обробити ґрунтовкою глибокого проникнення ТМ 

«CONTACT». Уражені грибками поверхні очистити і обробити антисептиком ТМ 

Клас вологого стирання         Ступінь 3 

Ступінь блиску згідно ДСТУ ISO2813 Матова 

Водневий показник 8 – 9 рН 

Час висихання до ступеню 3, при температурі (20±2)°С і відносній вологості 60% 

Міжшарова сушка 

Повне висихання 

Здатність сприймати навантаження 

Не більше 2 годин 

3 годин 

6 годин 

24 години 

Ступінь розбавлення водою, не більше 2% від маси фарби 

Зовнішній вигляд покриття 
 Однорідне за кольором і 
фактурою покриття без 
патьоків, тріщин, віспин 

Фасовка 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг 

Термін зберігання в заводській герметичній упаковці 18 місяців 

https://www.dnipro-contact.com/
https://www.dnipro-contact.com/
https://www.dnipro-contact.com/product-page/gruntovka-flora
https://www.dnipro-contact.com/product-page/G7-contact
https://www.dnipro-contact.com/product-page/biozahist-contact
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«CONTACT», згідно інструкції. Поверхні які раніше були пофарбовані акриловими 

фарбами на водній основі, можна фарбувати без попереднього ґрунтування, якщо при 

цьому немає відшарувань та висолів. 

 

НАНЕСЕННЯ 

Перед використанням фарбу необхідно перемішати. Наносити фарбу при температурі 

навколишнього середовища від +5°С до +30°С і відносній вологості повітря не більше 

80%. Наносити пензлем, валиком або фарборозпилювачем. Витрата фарби на один 

шар складає 130 - 150 г/м2 в залежності від типу нанесення. При нанесенні фарби 

валиком  оптимально використовувати валик зі середньою довжиною ворсу. При потребі 

знизити в’язкість фарби - слід додати воду. Розведення водою не повинно бути більшим 

ніж 2% від ваги фарби. Використовуючи метод нанесення фарборозпилювачем, слід 

використовувати безповітряний метод нанесення апаратами типу «вагнер».  

 

ЧАС ВИСИХАННЯ 

Час висихання фарби до відлипу (ступінь 3) одного шару - до 2 годин. Міжшарова сушка – 

не менше 3 годин. Повне затвердіння 6 годин. Здатність сприймати навантаження – 24 

години. Всі рекомендації ефективні при температурі повітря (20±2)°С та відносній вологості 

повітря 65%, в інших умовах час висихання може змінитись. Не проводити роботи при 

температурі повітря нижче +5°С або відносній вологості повітря вище 80%. 

 

ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ 

Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт. 

 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 

У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°С до +35°С. Необхідно 

запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання – 

18 місяців в оригінальній упаковці. Дату виготовлення та номер партії дивитися на упаковці. 

 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою 

водою, не вдихати пари при розпиленні. Не зливати фарбу в каналізацію, водойми або на 

ґрунт. 

 

УТИЛІЗАЦІЯ 

Порожню тару із залишками фарби щільно закрити кришкою і винести в місця збору 

побутового сміття. Оберігайте навколишнє середовище від забруднення. 

https://www.dnipro-contact.com/
https://www.dnipro-contact.com/

