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OTTO farbe ФАСАДНА ФАРБА
БІЛА МАТОВА АКРИЛОВА ФАРБА ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ
- АТМОСФЕРОСТІЙКА
- відмінна адгезія до основи
- економний розхід – до 84 м² з
упаковки 14 кг
- паропроникне покриття
- легко наноситься

ОПИС ВИРОБУ
OTTO farbe ФАСАДНА ФАРБА – це суспензія пігментів і наповнювачів у водній дисперсії смоли з додаванням допоміжних і
облагороджуючих компонентів. Створює матове, міцне, стійке до впливу атмосферних чинників покриття, яке повною мірою
дозволяє стінам "дихати".
ПРИЗНАЧЕННЯ
Для декоративно-захисного фарбування фасадів нових та відреставрованих будинків. Також може застосовуватись всередині
приміщень на цементних, цементно-вапняних, гіпсових штукатурках, гіпсокартонних плитах, бетоні, цеглі, деревині, деревопохідних
матеріалах.
ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Класифікація за ступенем блиску згідно з стандартом ДСТУ EN 13300

Матовий

В’язкість, віскозиметр Брукфільда, 20 °C, мінімум

[mPas]

Густина
Показник концентрації водневих іонів

г/см
од.

3

мін 4000
1,48-1,53
7,0-9,5

Час висихання покриття за температури 20±5 °C і відносної вологості повітря 50±5%
[годин]

ступінь 3, не більше ніж
Масова частка нелетких речовин

%

3
55,5±2

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Стійкість фарбування, особливо назовні приміщень, значною мірою залежить від ретельної
підготовки основи:
• основа повинна бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру
• свіжі штукатурки можна фарбувати через 4 тижні після накладання
• тріщини та нерівності штукатурки заповнити цементно-вапняною штукатуркою або шпаклювальною
масою ACRYL-PUTZ® FD12 ФАСАД не менше ніж за 3 тижні до запланованого початку малярних робіт,

підготовка
основи всередині приміщень – нерівності вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYLоснови
PUTZ®FS20 ФІНІШ, тріщини та виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ®
FX23ФЛЕКС, у випадку значних нерівностей – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10
СТАРТ
• старі покриття клейових фарб усунути до штукатурки, промити водою з додаванням миючих засобів
і сполоснути
• старі покриття емульсійних фарб, які погано прилягають до основи, усунути, ті, що тримаються
міцно, промити водою з додаванням миючих засобів
• дати вимитим покриттям старих фарб висохнути

• основи з високою поглинальною здатністю, вільно зв'язані, з крихкими компонентами (тобто такі, що
залишають сліди на долоні після протирання) зміцнити OTTO farbe ҐРУНТОВКОЮ ГЛИБОКОГО
ПРОНИКНЕННЯ . Належним чином заґрунтована основа повинна бути матовою
• місця, вражені грибком, покриті пліснявою, механічно очистити та продезінфікувати протигрибковим
засобом ПУМА ТМ ŚNIEZKA , водночас пам’ятаючи про необхідність усунення причини виникнення грибка
• основи всередині приміщень – на нові, міцні або забарвлені в насичений колір основи рекомендується
нанести ҐРУНТУВАЛЬНУ ФАРБУ ТМ ŚNIEZKA

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 місяці від дати виготовлення

ПАКОВКА
4,2 кг, 7 кг, 14 кг, 20 кг
РОЗХІД
3,5-6 м²/кг при одношаровому нанесенні, в залежності від основи
КОЛІР
білий, фарбу також можна тонувати універсальною пігментною пастою COLOREX (до 10% від обʼєму фарби), в кольори що призначені
для фасадів
ЛОС
Граничний вміст ЛОС (кат. A/a/FW): 30 г/л(2010), виріб містить максимум 30 г/л

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ
ТУ У 20.3-30648854-010:2013
РЕКОМЕНДАЦІЇ З БГП І ППБ
БЕЗПЕКА:
Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он. Може спричинити виникнення алергічної реакції.
У разі необхідності отримати консультацію лікаря потрібно показати упаковку або етикетку.
Берегти від дітей.
Перед застосуванням прочитати етикетку.
Вміст/упаковку утилізувати згідно з чинними правилами.

УВАГА!
Інформація, що міститься в технічній карті виробу, призначена для забезпечення оптимального використання виробу, однак не є
підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання залишаються поза його контролем. Будь-яке
втручання у склад виробу неприпустиме і може істотно знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з продукцією
інших Виробників не несемо жодної відповідальності. Викладену вище інформацію було надано 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.

