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EASYCARE
Стійка до подряпин фарба для деревини й металу
- На основі стійкої до подряпин технології Scratch Resist technology 

(протестовано відповідно до стандарту EVS-EN ISO 1518-1:2011).
- Стійка до утворення жирних плям і слідів від пальців.
- Придатна для фарбування дитячих меблів та іграшок 

(протестовано відповідно до стандарту EN 71:3:2013).

Властивості продукту  Матова алкідна фарба на водній основі швидко сохне. Її легко наносити на поверх-
ню. Продукт придатний для фарбування меблів, дверей, вікон, радіаторів та інших 
поверхонь із деревини й металу як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт. Також 
придатний для того, щоб освіжити раніше покриті олійною фарбою стіни. 
Фарбове покриття стійке до подряпин (протестовано відповідно до стандарту EVS-
EN ISO 1518-1:2011) і зношування. За пофарбованою поверхнею легко доглядати. 
На відміну від алкідних фарб на основі розчинника фарба на водній основі EasyCare 
Wood & Metal із часом не тьмяніє. Вона зберігає свій первинний колір. Продукт при-
датний для фарбування дитячих меблів та іграшок (протестовано відповідно до 
стандарту EN 71:3:2013).

Сфера застосування  Продукт придатний для фарбування меблів, дверей, вікон, підвіконь, планок, а та-
кож заґрунтованих металевих поверхонь (наприклад, труб, радіаторів).

Базова поверхня  Нові та раніше покриті алкідною чи масляною фарбою дерев’яні та металічні по-
верхні, деревоволокнисті й деревостружкові плити як для внутрішніх, так і для зов-
нішніх робіт.

Підготовка поверхні  Базова поверхня має бути сухою та очищеною від пилу, забруднень і жиру. Очисти-
ти поверхню теплою водою. Для дуже забруднених поверхонь треба використову-
вати спеціальний мийний засіб. Стару облуплену фарбу й слабко зв’язані шари 
поверхні видалити до міцної основи. З металевих поверхонь ретельно видалити 
іржу, а гострі краї дерев’яних поверхонь відшліфувати до гладкості. Для досягнен-
ня кращої адгезії раніше пофарбовану олійною або алкідною фарбою поверхню 
обробити шліфувальною шкуркою. Тріщини й нерівності базової поверхні зашпа-
клювати відповідною шпаклівкою з асортименту продукції Sadolin. Зашпакльовану 
поверхню відшліфувати до гладкості, видалити шліфувальний пил.

Ґрунтування  Просочити раніше не оброблені дерев’яні поверхні, розміщені на відкритому пові-
трі, безколірною деревозахисною ґрунтувальною фарбою Pinotex Base BPR або 
Pinotex Wood Primer BPR. Потрібно ретельно видалити іржу з металевої поверхні 
або одразу заґрунтувати її відповідною ґрунтувальною фарбою по металу.

Фінішна обробка  Ретельно перемішати фарбу перед використанням. Нанеси фарбу EasyCare Wood 
& Metal на поверхню. На нову поверхню нанеси 2 шари фарби, на заґрунтовану або 
раніше пофарбовану поверхню — 1–2 шари. Фарба EasyCare Wood & Metal готова 
до використання. За потреби фарбу для першого шару можна розбавити чистою 
водою (до 10 % від об’єму). Останній шар наносити нерозведеною фарбою. Перед 
нанесенням кожного шару фарби потрібно трохи відшліфувати поверхню дрібно-
зернистою шліфувальною шкуркою (за потреби).

Очищення поверхні  Очистити пофарбовану поверхню чистою водою, а за потреби також і нейтраль-
ним або злегка лужним (pH 7–8) мийним засобом. У разі використання мийного 
засобу ретельно сполоснути поверхню чистою водою, оскільки під дією лужного 
мийного засобу шар фарби може розм’якнути або стати матовим. Для очищення 
потрібно використовувати м’яку щітку або губку. Треба уникати використання ви-
соколужних мийних засобів і жорстких щіток.
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Наведені в описі продукту дані отримані в лабораторних умовах і можуть варіюватися залежно від методу нанесення продукту на 
поверхню, погодних умов тощо. Подану інформацію можна використовувати як посібник під час вибору продуктів і методів роботи. 
Представник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені ігноруванням правил користування продуктом або застосуван-
ням продукту не за призначенням. Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до представника продукту. Ми зали-
шаємо за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.

Технічні характеристики

Сфера застосування Для внутрішніх і зовнішніх робіт
В’язка речовина Алкід-уретанова емульсія
Ступінь глянцю (Gardner, 60°) Напівматова 
Покривність ~ 8 м2/л (залежно від всмоктувальної здатності поверхні)
Час висихання (23 °C, 65 % RH) Сухий від пилу через 2–3 години, наступний шар можна наносити через 6–8 годин
Розчинник Вода
Кольорування Кольорувальна система Acomix, базові тони BW і BC
Робочі інструменти Пензель, валик, розпилювач
Очищення робочих інструментів Водою (одразу після використання)
Зберігання У закритій тарі в сухому й прохолодному місці (вище +5 °C), 3 роки
Упаковка Білий базовий (BW) — 0,7/2,75/4,7 л; безколірна база для кольорування (BC) — 

0,65/2,56 л
 

Рекомендації щодо фарбування  Температура повітря й поверхні під час фарбування: 10–25 °C (рекомендована: +18 ± 
2 °C), відносна вологість повітря: 40–80 % (рекомендована: 65 %). Не рекомендується 
фарбувати поверхню під впливом прямих сонячних променів. Також не рекомендуєть-
ся фарбувати поверхню, нагріту на сонці. Перевищення допустимої температури по-
верхні може спричинити занадто швидке висихання фарби, через що продукт буде 
розтікатися нерівномірно, а на пофарбованій поверхні можуть залишитися сліди від 
пензля. Вплив вологого повітря та низька температура значно подовжують час виси-
хання фарби.  
Пофарбована поверхня має добре висохнути перед нанесенням наступного шару фар-
би. Великі поверхні потрібно фарбувати без перерв. Перерви можна робити лише в 
кутах. Дуже ретельно потрібно фарбувати торці дерев’яних дощок, оскільки через ці 
поверхні волога найбільш інтенсивно вбирається в деревину.

Безпека праці  Працювати в добре провітрюваному приміщенні. Уникати потрапляння на шкіру та в 
очі. У разі проковтування негайно звернутися до лікаря й показати йому упаковку чи 
етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці.  
Обережно! Під час розпилювання можуть утворюватися шкідливі для вдихання кра-
плі. Не вдихати аерозоль або туман. Під час шліфування та термічної обробки може 
виділятися шкідливий пил і (або) дим. Віддавати перевагу мокрому шліфуванню. Пра-
цювати в добре вентильованому приміщенні й користуватися засобами індивідуально-
го захисту.  
Гранично допустимий уміст ЛОС у ЄС для цього продукту (підгрупа A/d) становить 130 
г/л. Максимальний уміст ЛОС у продукті — 70 г/л.

Охорона навколишнього  
середовища й поводження з 
відходами

  Після завершення фарбування щільно закрити ємність із фарбою. Перед очищенням 
робочого інструмента видалити рештки фарби. Не зливати продукт у каналізацію чи 
водойми. Рідкі залишки фарби доставляти до місця збирання шкідливих речовин. На 
підприємство з питань поводження з відходами потрібно віддавати лише цілком по-
рожні ємності.

Виробник  Akzo Nobel Baltics, Естонія.

Представник  TOB «Акзо Нобель Холдінг Україна», Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 
буд. 11, корп. Б, оф. 700, тел.: (044) 581 8592
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