ОТТО ІНТЕРЄРНА
СНІЖНО-БІЛА ІНТЄРЄРНА АКРИЛОВА
ЕМУЛЬСІЯ
ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ





економне фарбування
виняткова білизна
стійка до сухого стирання
дозволяє стінам “дихати”

ОТТО ІНТЕРʼЄРНА - призначена для декоративно-захисного фарбування стін та стель з цементних, вапняних
цементно-вапняних, гіпсових матеріалів, а також гіпсокартонних, дерев'яних і деревопохідних плит, що не
піддаються інтенсивному стиранню всередині приміщень. Дає матове, сніжно-біле покриття, яке дозволяє
стінам "дихати".
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
C по віскозиметру Брукфільд

0

густина, найбільша
0

[мРа·с] Від 4500 до 5500
3
[г/cм ] 1,59

C та відносній вологості

[годин] 3
ступінь 5, найбільше
якісна покривна здатність
ІІІ
вигляд покриття
біле, матове
Ліміт вмісту ЛОС для цього виробу (A/a/FW), максимум 30 г/л (2010) Виріб містить максимум 30 г/л
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
 основа повинна бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру
 свіжі вапняно-цементні штукатурки можна фарбувати через 3-4 тижні після накладання,
гіпсові – через 2 тижні, так звані "сухі штукатурки" – після висихання, шліфування і
очищення від пилу
 на нові, міцні або забарвлені в насичений колір покриття рекомендується нанести
ГРУНТУВАЛЬНУ ФАРБУ ТМ ŚNIEZKA
 старі покриття клейових фарб усунути до штукатурки, промити водою з додаванням
миючих засобів і сполоснути
 старі покриття з емульсійних фарб, що погано прилягають до основи, усунути, ті, що
тримаються міцно –промити водою з додаванням миючих засобів
 дати промитим покриттям старих фарб висохнути
 основи з високою поглинальною здатністю (за винятком гіпсових штукатурок), вільно
зв'язані, з крихкими компонентами (тобто такі, що залишають сліди на долоні після
Підготовка
протирання ) рекомендується зміцнити ПОЛІМЕРНОЮ ҐРУНТОВКОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ
основи
або ПОЛІМЕРНОЮ ГРУНТІВКОЮ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ ACRYL-PUTZ® залежно
від потреби. Належним чином заґрунтована основа повинна мати сатиновий глянець
 місця, вражені грибком, покриті пліснявою , механічно очистити і продезінфікувати
протигрибковим засобом ПУМА ТМ ŚNIEZKA , водночас пам'ятаючи про необхідність
усунення причини виникнення грибка
 нерівності основи рекомендується вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYLPUTZ® FS20 ФІНІШ, тріщини та виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою
ACRYL-PUTZ® FX 23 ФЛЕКС, у випадку значних нерівностей – сипкою шпаклювальною
масою ACRYL-PUTZ® ST 10 СТАРТ або ACRYL-PUTZ® ST 11 СТАРТ S і покрити
ГРУНТУВАЛЬНОЮ ФАРБОЮ ТМ ŚNIEZKA
 плями від підтікань води, сажі, нікотину і олії зафарбувати акриловою фарбою ŚNIEŻKA
ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ
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можливе загустіння виробу, яке усувається шляхом додавання до 5% води і ретельного
перемішування

фарбу перед нанесенням ретельно перемішати

на заґрунтовану основу наносити нерозбавлену фарбу

для фарбування старих покриттів, які добре прилягають до основи, фарбу не
розбавляти або розбавити, додаючи не більше ніж від 3 до 5% води

фарбувати всередині приміщень при температурі навколишнього середовища і основи
вище +10ºC

наносити пензлем, валиком або методом розпилення

після нанесення першого шару почекати до висихання

отримане покриття набуває повних декоративних і ужиткових властивостей після
цілковитого висихання

залежно від виду основи наносити наступні шари з 2-годинними інтервалами

інструменти після закінчення малярних робіт вимити водою

температура зберігання від +5ºC до +30ºC
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ
ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ
додавання
діаметр
рекомендован
в’язкість фарби
розчинника
форсунки
тиск розпилення
а кількість
[с]
[%]
пістолета
[MPa]
шарів
[мм]
торговий вигляд
2-3
для отримання
до 20%
1,4
0,5
задовільного
покриття


Підготовка
виробу

Нанесення

МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ
пензель, валик
пневматичне
розпилення
гідродинамічне
розпилення*

торговий вигляд

ПЕРІОД ГАРАНТІЇ :
УПАКОВКА:
РОЗХІД:
НАЯВНІ КОЛЬОРИ:

-

2

24 місяців від дати виготовлення
пластикове відро 1,4 кг,4,2 кг,7 кг, 14 кг, 20 кг
2
до 5-7 м /кг при одношаровому нанесенні залежно від виду основи та способу
нанесення
білий, фарбу можна забарвлювати в будь-який колір універсальним пігментним
концентратом COLOREX (до 10% від обʼєму фарби)

ВКАЗІВКИ БГП та ППБ
Виріб негорючий. Не класифікується як небезпечний матеріал. В процесі малярних робіт і після їх закінчення
приміщення потрібно провітрювати до зникнення характерного запаху, після цього воно придатне для
користування. Вироби зберігати в місці, недоступному для дітей. Виріб водорозчинний, берегти від
замерзання та сонячних променів. Температура зберігання від +5ºС до +35ºС.
ПРИМІТКА
Інформація, що міститься в карті характеристики виробу, призначена для забезпечення оптимального
використання виробу, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови
застосування залишаються поза його контролем. Будь-яке втручання у склад продукції неприпустиме і може
істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У випадку поєднання з продукцією інших виробників ми не
несемо жодної відповідальності. Викладена вище інформація була надана добросовісно, відповідно до дійсного
стану знань і практичного досвіду. Виробник залишає за собою право на зміну змісту в наступних виданнях без
попереднього інформування про цей факт споживачів.
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