
К А Р Т А  Т Е Х Н І Ч Н А  В И Р О Б У

I  ОПИС ВИРОБУ  I
Śnieżka  Nature – це високоякісна емульсійна латек-
сна фарба, для якої характерна висока покривна 
здатністю, висока економність і стійкість кольору 
малярного покриття. Створює матові, стійкі до миття 
покриття, які повною мірою дозволяють стінам «ди-
хати». Добавка Teflon®, яка міститься у фарбі Śnieżka  
Nature полегшує очищення, видалення плям і забруд-
нень, підвищує стійкість до багаторазового миття. 
Утворює красивий декоративний фінішний шар і при 
цьому є безпечною для здоров’я. Крім того, зменшує 
мікродефекти основи та поліпшує адгезію фарби. 

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Фарба призначена для декоративно-захисного фарбування стін  
і стель, виконаних із цементних, цементно-вапняних, гіпсових розчи-
нів, цегли, гіпсокартонних плит, дерев’яних і деревопохідних повер-
хонь, а також шпалер призначених для фарбування.

РОЗХІД
до 14 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від основи

КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
1-2

КОЛІР
56 кольорів

УПАКОВКА
2,5 л; 5 л

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ 
48 місяців від дати виготовлення

Śnieżka Nature 
ГОТОВА КОЛЬОРОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР’ЄРІВ  

I  ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ  I
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ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ

ВІДМІННИЙ РОЗХІД – ДО 14 М2/Л  
ПРИ ОДНОШАРОВОМУ НАНЕСЕННІ

СТІЙКІСТЬ ДО ТЕРТЯ ТА БАГАТОРАЗОВОГО 
МИТТЯ

ДОЗВОЛЯЄ СТІНАМ «ДИХАТИ»

СТІЙКІ КОЛЬОРИ

м²/л



Śnieżka Nature 
ГОТОВА КОЛЬОРОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР’ЄРІВ  

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I

ГЛЯНЕЦЬ 
за стандартом  
PN-EN 13300

В’ЯЗКІСТЬ, 
віскозиметр Брукфільда,  

20°C, мінімум 
ГУСТИНА

ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ 
за температури 23±2oC і відносної вологості 

повітря 50±5%,  
ступінь 3, найбільше

ЛОС
Граничний вміст ЛОС:  

(кат. A/a/FW): 30 г/л (2010); 
виріб містить максимум 30 г/л.

матовий  
[mPas] [г/см3] [год.]

5500 1,48 - 1,53 3

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  I
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Поверхня, призначена для фарбування, 
має бути міцною, сухою, очищеною від пилу й жиру, залежно від виду 
основи відповідно витриманою (цементні, цементно-вапняні штука-
турки: 4 тижні, гіпсові штукатурки: 2 тижні).  Нові, міцні, шпакльовані 
або дуже насиченого кольору основи пофарбувати ҐРУНТУВАЛЬ-
НОЮ ФАРБОЮ ТМ Śnieżka.  Покриття клейових, вапняних фарб, 
погано прилеглі до основи шари старої фарби – видалити.  Плями 
від підтікань води, нікотину, олії зафарбувати фарбою Śnieżka ДЛЯ 
СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ.  Пористі, крихкі основи з висо-
кою поглинальною здатністю рекомендовано зміцнити відповідною 
ґрунтовкою ACRYL-PUTZ®.  Місця, уражені грибком, після усунен-
ня причин його виникнення захистити протигрибковим засобом  
Śnieżka ПУМА.  Нерівності основи рекомендовано вирівняти го-
товою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ, тріщини  
і виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® 
FX23 ФЛЕКС, у разі значних нерівностей – сипкою шпаклювальною 
масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати ҐРУНТУВАЛЬНОЮ ФАР-
БОЮ ТМ Śnieżka.  Ретельна підготовка основи гарантує отримання 
найкращого кінцевого результату.  ПІДГОТОВКА ВИРОБУ  Фар-
бу перед нанесенням ретельно перемішати.  У разі використання 
кількох упаковок фарби одного й того ж кольору, але з різних ви-
робничих партій – перемішати в більшій загальній ємності.  На за-
ґрунтовану основу наносити нерозбавлену фарбу.  Не змішувати  
з іншими фарбами й вапном.  Для першого фарбування нових 
основ з високою поглинальною здатністю допускається розбав-
лення фарби питною водою в обсязі максимум 10%.  УВАГА: Фар-
бу однакового кольору з різних виробничих партій перелити до 
більшої ємності та ретельно перемішати.  НАНЕСЕННЯ  Фарбу 
наносити валиком (натуральним, довжина ворсу – 10-19 мм), пен-
злем або методом гідродинамічного розпилення 1-2 шари з інтер-
валом 2-4 години.  Наносити ретельно й рівномірно однакову 
кількість фарби на одиницю поверхні стіни або стелі. Останні рухи 
(валиком) виконувати в одному напрямку.  Шпалери зі склово-
локна фарбувати безпосередньо фарбою або дотримуючись інших 
рекомендацій їх виробника.  Кінцевий результат слід оцінювати 

після повного висихання 2-го шару фарби.  Малярні роботи вико-
нувати за температури основи й навколишнього середовища від 
+10ºC до +30ºC.   Після закінчення малярних робіт інструменти 
вимити водою.  ПРИМІТКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ   Покриття фарби 
набуває повних властивостей стійкості (до миття/стирання) через 
28 днів після закінчення малярних робіт.   З огляду на захист до-
вкілля, не слід зливати залишки фарби у каналізацію чи викидати  
з побутовими відходами.  Стелю починаємо фарбувати від вік-
на до середини кімнати, відповідно до напрямку падіння світла. Це 
мінімізує ризик виникнення смуг.  Фарбування стін починаємо  
з важкодоступних місць (наприклад, біля радіаторів опалення) і кутів. 
Ці поверхні найкраще фарбувати пензлем або тонким малим вали-
ком.  Великі поверхні стін фарбуємо широким валиком (18-25 см), 
розподіляючи фарбу вертикальними рухами в напрямку вгору-вниз, 
потім праворуч-ліворуч. Фарбування кожного фрагмента завжди за-
вершуємо рухами валика в одному напрямку.  Наступні фарбовані 
ділянки поєднувати «мокрим по мокрому».  Фарбуючи одну площи-
ну, наприклад, стіну, не слід робити перерв у роботі або виконува-
ти виправлення підсохлого покриття.  Фарбу на валик набираємо  
з надлишком і розподіляємо по поверхні ретельно і рівномірно. Важ-
ливо не фарбувати «сухим» валиком.  Якщо кольори інтенсивні, не 
виконуємо місцевих виправлень після висихання покриття фарби,  
а фарбуємо всю стіну.  Ведення валика по фарбованій поверхні має 
бути легким – без притискання його до основи.  Під час малярних 
робіт не допускати утворення у фарбованому приміщенні протя-
гів.  МИТТЯ ПОВЕРХНІ  На мокру губку нанести мийний засіб 
на кшталт рідини для миття посуду або інший безпечний для шкіри 
(зазначає виробник засобу), спінити.  Мити легко, не докладаючи 
сили.  Далі вимити поверхню чистою водою.  Очищене місце вису-
шити паперовим рушником; папір прикладати місцево.  Залишити до 
повного висихання.  УВАГА: у разі усування забруднень на поверхні 
рекомендовано миття всієї поверхні (стіни) для однакового вигляду 
(стосується, зокрема, запилених поверхонь).   «Жорстка» вода може 
залишити вапняні сліди (особливо помітні, якщо кольори інтенсивні), 
тому не рекомендовано мити стіни без застосування мийного засобу. 

I  СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  I
 Сертифікат Національного інституту гігієни Польщі

I  ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ  I

МЕТОДИ 
НАНЕСЕНН

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

в’язкість фарби додавання розчинника діаметр форсунки пістолета тиск розпилення рекомендована 
кількість шарів[с] [%] [мм] [MПa]

Пензель, валик торговий вигляд - - - 1-2

Пневматичне розпилення                   не стосується

Гідродинамічне розпилення* торговий вигляд - 0,43÷0,66 18 1-2

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO 

Teflon® є зареєстрованою торговою маркою компанії DuPont, яку АТ «ФФіЛ «Śnieżka» використовує за ліцензією.


