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EASYCARE
Матова фарба для стін на кухнях, у ванних кімнатах 
та інших вологих і сухих приміщеннях.
 - Технологія Stay Clean, стійка до вологи й утворення жирних плям
 - Запобігає появі плісняви
 - Захищає від жирних плям під час приготування їжі на кухні
 - Дуже стійка до чищення й миття

Властивості продукту  Дуже стійка до частого чищення й миття матова фарба для стін (клас 1 стійкості до 
вологого стирання, ISO 11998). Фарба стійка до жирних плям, вологості й плісняви, 
тому чудово підходить для кухні, ванної кімнати чи інших вологих приміщень. Шар 
фарби зберігає стійкість навіть до утворення плям, що важко виводяться, таких як 
плями від вина, томатного соусу, шоколаду, тонального крему, харчових жирів 
тощо.  
Фарба EasyCare Kitchen&Bathroom легко наноситься на поверхню й добре розрів-
нюється. Фарба майже не має запаху. Кольорується в безліч тонів. Акрилова фар-
ба дуже стійка до тертя, завдяки чому за пофарбованою поверхнею легко догля-
дати й вона має вигляд свіжопофарбованої, протягом багатьох років.

Сфера застосування  Фарба призначена для фарбування стін і стель у вологих і сухих приміщеннях, які 
мають бути вологостійкими й дуже стійкими до чищення та миття (наприклад, на 
кухні, у ванній кімнаті, приміщеннях загального користування тощо).

Базова поверхня  Придатна для фарбування нових і раніше фарбованих гіпсових плит, поштукатуре-
них, бетонних і цегляних поверхонь, зашпакльованих поверхонь, заґрунтованих 
деревоволокнистих і деревостружкових плит, а також скловолоконних шпалер. 
У ванних кімнатах використовуйте спеціальні вологостійкі гіпсові плити й призна-
чену для них вологостійку шпаклівку й ґрунтовку.  
Для фарбування душової кімнати використовуйте вологостійку систему.

Підготовка поверхні  Базова поверхня повинна бути сухою та очищеною від пилу, забруднень і жиру. 
Очистьте поверхню трохи теплою водою, для дуже забрудненої поверхні застосо-
вуйте відповідний мийний засіб. Очищену мийним засобом поверхню ополосніть 
чистою водою.  
Стару облуплену фарбу й слабко зв’язані шари поверхні видалити до міцної осно-
ви. Для досягнення кращої адгезії раніше пофарбовану олійною або алкідною фар-
бою поверхню обробити шліфувальною шкуркою. Тріщини й нерівності базової по-
верхні зашпаклювати відповідною шпаклівкою з асортименту продукції Sadolin. 
Зашпакльовану поверхню відшліфувати до гладкості, видалити шліфувальний 
пил.  
У ванних кімнатах, душових та інших вологих приміщеннях радимо використовува-
ти вологостійку шпаклівку Maxi Aqua.

Ґрунтування  На пористу (наприклад, зашпакльовану чи раніше не фарбовану) поверхню нане-
сіть один шар ґрунтувальної фарби Bindo Base (у вологих приміщеннях) або Grund 
(у сухих приміщеннях). За необхідності ґрунтувальну фарбу можна розвести чи-
стою водою (до 10 % від об’єму). Поверхні, що важко фарбуються, наприклад по-
криті алкідною чи олійною фарбою, промисловим способом залаковані або пофар-
бовані поверхні, раніше не оброблені деревоволокнисті й деревостружкові плити, а 
також поверхні з різною пористістю (наприклад, частково зашпакльовані) покрити 
ґрунтувальною фарбою Bindo Base. Шар ґрунтовки покращує зчеплення фінішної 
фарби з основою і зменшує її витрату, а також підвищує довговічність фарби. Ста-
ру вапняну фарбу зв’язати сумішшю ґрунтувальної фарби Master Base і уайт-спіри-
ту. Слабко зв’язаний шар клейової чи крейдяної фарби необхідно повністю вида-
лити з поверхні, міцно зв’язану клейову чи крейдяну фарбу заґрунтувати сумішшю 
фарби Master Base і уайт-спіриту.  
Якщо ви використовуєте яскраву фарбу (червону, жовту, оранжеву), для досягнен-
ня доброї покриваності рекомендується заґрунтувати поверхню ґрунтувальною 
фарбою, тон якої має бути максимально близький до тону покривної фарби.
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  У ванних кімнатах, душових та інших вологих приміщеннях використовуйте ґрунту-
вальну фарбу Bindo Base. У душовій слід застосовувати такий метод ґрунтування: на-
несіть на поверхню один шар розведеної водою ґрунтовки Bindo Base у співвідношенні 
1:1, після висихання першого шару нанесіть на поверхню один шар нерозведеної ґрун-
товки Bindo Base, потім одразу ж установіть армувальну сітку й нанесіть іще один шар 
ґрунтовки Bindo Base. Після повного висихання нанесіть на поверхню два шари фарби 
EasyCare Kitchen&Bathroom.

Фінішна обробка  Нанесіть на поверхню фарбу EasyCare Kitchen&Bathroom. Перед використанням про-
дукт ретельно перемішати. Валиком чи пензлем нанесіть на поверхню два шари фар-
би, даючи поверхні як слід висохнути після нанесення першого шару. Фарба готова до 
застосування й не потребує розведення. У разі розведення фарби або нанесення на 
поверхню шару, тоншого за рекомендований, якість продукту може погіршитися. 
Під час роботи у ванних кімнатах, душових та інших вологих приміщеннях дотримуй-
тесь описаних вище інструкцій щодо шпаклювання, ґрунтування й фарбування. 
У разі фарбування шпалер (за винятком вінілових), шпалер, придатних для фарбуван-
ня, текстильних чи склотканинних шпалер видаліть з поверхні пил і нанесіть на неї 
ґрунтовку Bindo Base. Виконайте пробне фарбування на ділянці площею 1 м2, щоб 
перевірити, чи не відклеюється папір від стіни. Якщо паперові чи склотканинні шпале-
ри приклеювали нещодавно, дотримуйтесь указаних на упаковці клею інструкцій 
щодо часу висихання.

Очищення поверхні  За звичайних умов шар фарби остаточно твердіє через чотири тижні, тому до закін-
чення цього терміну не можна поверхню мити або чистити. Через чотири тижні по-
верхня стає повністю стійкою до інтенсивного чищення й утворення плям.

  Забруднену фарбовану поверхню можна чистити чистою, трохи теплою водою, за не-
обхідності можна використовувати також нейтральні засоби для чищення (pH 6–7). 
Для чищення не підходять засоби, що містять органічні розчинники (наприклад, спирт). 
Очистьте поверхню вологою тканиною чи м’якою губкою. Не використовуйте абразив-
ні засоби для чищення, жорсткі губки чи щітки. Очищену мийним засобом поверхню 
ополосніть чистою водою.

Технічні характеристики

Сфера застосування вологі й сухі приміщення.
В’яжуча речовина акрил.
Ступінь глянцю (Gardner, 60°) BW матовий, BC напівматовий із пігментом (залежно від відтінку кольору).
Стійкість до вологого стирання 
ISO 11998 (28 дн., 200 циклів)

клас 1.

Покриваність у разі фарбування раніше фарбованої рівної поверхні — приблизно 10 м²/л 
(залежно від властивості вбирання поверхні).

Час висихання (23 °C, відносна вологість 
65 %)

сухий від пилу — через годину, наступний шар можна наносити через 2 години.

Розріджувач вода. Продукт готовий до застосування й не потребує розведення.
Кольорування кольорувальна система Acomix, уся гама кольорів.
Робочі інструменти пензель, валик, розпилювання.
Розпилювач насадка 0,017–0,025'', тиск 150–200 бар, кут розпилення 30–60 градусів.
Очищення робочих інструментів водою одразу після використання.
Зберігання у закритій тарі в сухому й прохолодному місці (вище +5 ºC) 3 роки. Берегти від 

холоду.
Упаковка 1 л / 2,5 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 %). Вища чи нижча 
за припустиму температура або протяг під час фарбування можуть спричинити утво-
рення неякісної плівки фарби.  
Перед нанесенням наступного шару попередній шар має як слід висохнути. Великі 
поверхні фарбувати без перерв; перерви можна робити лише в кутах.  
Наносіть фарбу на поверхню таким шаром, щоб одним літром в один шар можна було 
покрити ~10 м². Пофарбована таким чином поверхня довше залишається вологою, і її 
легше розрівнювати. Для визначення потрібної кількості фарби необхідно виходити з 
указаних на етикетці даних про покриваність. У разі нанесення занадто тонкого шару 
властивості фарби не проявляються повною мірою.
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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.

Безпека праці  Зберігати в недоступному для дітей місці. Працювати в добре провітрюваному примі-
щенні. Використовувати засоби індивідуального захисту. Уникати потрапляння на шкі-
ру та в очі. У разі проковтування негайно звернутися до лікаря. У разі поганого само-
почуття звернутися до Центру інформації щодо отруєнь або до лікаря. Обережно! Під 
час розпилювання можуть утворюватися шкідливі для вдихання краплі. Не вдихати 
аерозоль або туман.  
Гранично допустимий уміст ЛОС у ЄС для цього продукту (підгрупа A/a) становить 
30 г/л. Максимальний уміст ЛОС у продукті: < 11 г/л.

Охорона навколишнього 
середовища й поводження з 
відходами

  Після завершення роботи щільно закрити ємність із фарбою. Перед очищенням робо-
чого інструмента видалити рештки фарби. Не зливати продукт у каналізацію чи водо-
йми. Рідкі залишки фарби доставляти до місця збирання шкідливих речовин і лише 
повністю випорожнені ємності направляти на підприємство поводження з відходами.

Виробник  Akzo Nobel

Представник  ТОВ «Aкзо Нобель Холдінг Україна», вул. Євгена Сверстюка, 11-Б, оф.700, 02002, 
Київ, Україна, тел. +38 044 581 8592. www.sadolin.ua
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