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6-8
м2/л

10-25°C

2 год.

Властивості виробу  Фарба, що легко наноситься на поверхню і має добру покривну здатність, для підлоги 
на водній основі. Утворює еластичне, стійке до середнього механічного навантажен-
ня фарбованого покриття. Продукт швидко сохне, при звичайних умовах наступний 
шар можна наносити на поверхню вже після двох годин після попереднього фарбу-
вання. Фарба колерується у широкій гамі кольорів, як у світлих, так і у темних тонах.

Сфера застосування  Продукт призначений для фарбування дерев’яних і бетонних підлог з низькою і се-
редньою прохідністю при внутрішніх і зовнішніх роботах. Завдяки добрій вологостій-
кості фарбу можна застосовувати й у вологих приміщеннях.

  Продукт не можна застосовувати для фарбування підлоги в гаражах, площ з вимо-
гою високої зносостійкості або поверхні підлоги, яка знаходиться в постійному кон-
такті з водою.

Базова поверхня  Можна застосовувати для фарбування нових і раніше пофарбованих дерев’яних і бе-
тонних поверхонь, а також асфальту.

Підготовка поверхні  Раніше не фарбована поверхня. Базова поверхня повинна бути сухою і очищеною від 
забруднень, пилу та жиру. Для миття поверхні використовувати теплу воду, для очи-
щення сильно забруднених поверхонь використовувати миючий засіб Cleaner. Пере-
конайтеся, що свіжозалитий бетон остаточно затвердів. Наявний на бетонній по-
верхні шар цементного клею видалити механічно, шари, що слабо зв’язані, видалити 
з поверхні до міцної основи. Наявні на поверхні отвори і щілини заповнити потрібною 
сумішшю для заповнення. Дерев’яна поверхня повинна бути сухою, вміст вологи — 
менше ніж 18 %. Раніше не оброблену дерев’яну поверхню в зовнішніх умовах просо-
чити 1 шаром безбарвної деревозахисної ґрунтовки Pinotex Base або Pinotex Wood 
Primer.

  Раніше пофарбована поверхня. Поверхню вимити миючим засобом, потім ретельно 
прополоскати чистою водою. Наявний на поверхні старий шар фарби ошкурити наж-
дачним папером для досягнення кращої адгезії. Стару фарбу, яка відійшла або слабо 
пов’язана з базовою поверхн ею, видалити механічно.

Ґрунтування  Раніше не пофарбовану поверхню заґрунтувати одним шаром фарби Epolan, до якої 
додано 20 % чистої води. Для ґрунтування дерев’яної поверхні при внутрішніх робо-
тах можна застосовувати також ґрунтувальну фарбу на основі розчинника Master 
Base.

Фінішна обробка  Фінішну обробку поверхні виконати в 1–2 шари нерозбавленою фарбою Epolan. Про-
дукт готовий до використання, перед застосуванням фарбу ретельно перемішати.

Чищення поверхні  Для чищення пофарбованої поверхні використовувати чисту воду, у разі потреби та-
кож нейтральні або слаболужні (pH < 7–8) засоби для чищення. Після використання 
засобу для чищення ретельно прополоскати поверхню чистою водою. Як робочий 
інструмент застосовувати м’яку щітку або губку. Уникати використання високолуж-
них засобів для чищення, а також щіток з жорсткою щетиною.

Фарба для підлоги
 - Фарба, що швидко висихає, для підлоги на водній основі
 - Можна застосовувати для обробки підлог із середнім 

експлуатаційним навантаженням
 - Колерується в широкій гамі кольорів
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Технічні характеристики   

Сфера використання Внутрішні і зовнішні роботи
Сполучна речовина Акриловий сополімерний латекс
Ступінь глянцю (Gardner, 60°) Напівглянцева (50)
Покривна здатність 6-8 м²/л залежно від вбирної здатності поверхні
Час висихання (23 ºC, RН 65 %) Суху від пилу через 1–2 години, можна перефарбовувати через 2 години
Розріджувач Вода
Колерування Система колерування Acomix, базові тони BW та BC
Робочі інструменти Пензлик, валик, розпилювач
Очищення робочих інструментів Водою, одразу після використання
Зберігання Зберігати в закритій тарі в сухому та прохолодному місці (вище +5 ºC)
Упаковка 1 л / 5 л

Рекомендації з фарбування  Необхідна температура повітря і поверхні під час фарбування +10…25°C (рекомендо-
вана +18 ± 2 °C), відносна вологість повітря 40…80 % (рекомендована 65 %). Уникати 
роботи під прямими променями сонця, а також фарбування поверхні, що нагрівається 
на спекотному сонці. Температура поверхні, що перевищує допустиму, а також протяг 
можуть зумовити утворення неякісної фарбованої плівки. Вологе повітря в поєднанні 
з низькою температурою повітря значно подовжує час висихання фарби. Між шарами 
дати поверхні висохнути відповідно до вимог. На дощату підлогу фарбу наносити 
уздовж дощок. Встановлювати на підлогу більш важкі предмети і стелити килими ре-
комендується тільки через 4–6 днів після фарбування підлоги.

Безпека праці   Працювати в добре провітрюваному приміщенні. Уникати потрапляння хімічних речо-
вин на шкіру та в очі. У разі проковтування хімічної речовини негайно звернутися до 
лікаря й показати йому упаковку або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей 
місці.

  Після закінчення роботи щільно закрити ємність із фарбою. Перед очищенням робочо-
го інструмента видалити надлишки фарби. Не зливати продукт у каналізацію або у 
водоймища. Рідкі залишки фарби доставляти на місце збору шкідливих речовин, лише 
повністю пусті ємності відправляти на підприємство з утилізації відходів.

Виробник  Akzo Nobel, Швеція.

Представник  ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна», Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 
буд. 11, корп. Б, оф. 700, тел.: (+38 044) 581-85-92, info.kyiv@akzonobel.com
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Охорона навколишнього сере- 
довища й утилізація відходів 

Наведені в описі виробу дані отримано в лабораторних умовах, тому вони можуть варіюватися залежно від методу нанесення виробу 
на поверхню, погодних умов тощо. Представлену інформацію можна використовувати як керівництво під час вибору виробів та ме-
тодів роботи. Представник не несе відповідальності за збитки, викликані ігноруванням правил використання продукту або застосу-
ванням продукту не за призначенням. За додатковою інформацією просимо звертатися до представника продукту. Представник 
виробу залишає за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.


