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

РОЗХІД
до 9 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від основи

КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
1

КОЛІР 
білий

УПАКОВКА
1 л; 2,5 л; 4,5 л; 10 л

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
18 місяців від дати виготовлення 

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Призначена для ґрунтувального фарбування деревини, деревопо-
хідних матеріалів, штукатурок, бетону, а також відповідно заґрунто-
ваних антикорозійною ґрунтовкою сталевих і чавунних елементів. 
Утворює матове покриття з чудовою адгезією до основи, покращує 
адгезію поверхневих фарб, робить фарбовану поверхню міцнішою 
і знижує витрати на фарбування. Можна застосовувати як для вну-
трішніх, так і для зовнішніх робіт.

POŁYSKMAT ЗМІЦНЮЄ СТРУКТУРУ ДЕРЕВИНИ 

POŁYSKMAT

ЗНИЖУЄ ВИТРАТИ НА ФАРБУВАННЯ 

POŁYSKMAT

ЗАПОБІГАЄ ПРОЯВЛЕННЮ КОЛЬОРУ ОСНОВИ

ПОКРАЩУЄ 
АДГЕЗІЮ  

ПОВЕРХНЕВИХ ФАРБ

Śnieżka Urekor D  
ҐРУНТУВАЛЬНА ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ФАРБА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ



Śnieżka Urekor D  
ҐРУНТУВАЛЬНА ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ФАРБА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ   I
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Oснова має бути сухою, очищеною від 
іржі, пилу, жиру та інших забруднень.  Нові дерев’яні поверхні, 
які особливо зазнають впливу атмосферних факторів, необхідно 
додатково захистити БЕЗБАРВНИМ ІМПРЕГНАТОМ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ 
ТМ  VIDARON, який додатково захищає деревину від біологічних 
загроз.  Нові металеві поверхні заґрунтувати антикорозійною фар-
бою Śnieżka Urekor S, що швидко сохне.  Штукатурки або бетон із 
високою поглинальною здатністю – заґрунтувати оліфою.  Зни-
щені покриття олійних фарб, погано прилеглі до основи – усунути, 
за потреби відкриту основу зашпаклювати і заґрунтувати.  Старі 
покриття з гарною адгезією заматувати дрібнозернистим наждач-

ним папером, очистити від пилу.  ПІДГОТОВКА ВИРОБУ  Фарбу 
ретельно перемішати.  За потреби розбавити до робочої в’язкості 
розчинником для олійно-фталевих виробів.  НАНЕСЕННЯ  Фар-
бувати за температури основи й навколишнього середовища вище 
від +10°C і за відносної вологості повітря менш ніж 80%, плоским 
пензлем з м’якою щетиною, губчастим (флоковим) валиком або ме-
тодом розпилення.  Рекомендовано фарбувати пензлем, валиком 
або методом розпилення емаллю з торговою в’язкістю.  Поверхне-
вий виріб наносити щонайменше через 24 години після нанесення 
ґрунтувальної фарби, якщо його виробник не рекомендує інакше.

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I

ДЕКОРАТИВНИЙ ЕФЕКТ 
ПОКРИТТЯ

ГУСТИНА  
за температури  

20 ±0,1°C, найбільше 
[г/см³]

ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ  
за температури 20 ±2°C  

і відносної вологості повітря 55±5%
 покриття сухе на дотик, найбільше [год.] 

РОЗЧИННИК ЛОС  
Граничний вміст ЛОС 

(кат. A/g/FR); 350 г/л(2010); 
виріб містить максимум 

350 г/л.
матове

[г/см³] [год.] Олійно-фталевий деароматизований 
розчинник Śnieżka або 

Олійно-фталевий розчинник Śnieżka 1,7 5

I  ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ  I

МЕТОДИ  
НАНЕСЕННЯ

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

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

Пензель, валик торговий вигляд 5-10 - - 1

Пневматичне розпилення 25÷35 дo 20 1,5÷2 0,3÷0,5 1

Гідродинамічне розпилення* торговий вигляд - 0,26 20÷21 1

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

I  СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  I
 ZN-SN-028:2013 


