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К А Р Т А

Śnieżka PLATINIUM® MAGIС
МАТОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР’ЄРІВ З ЕФЕКТОМ ПОВЕРХНІ ШКІЛЬНОЇ ДОШКИ

ПИШИ ТА МАЛЮЙ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ¹
РОЗВИВАЙ УЯВУ СВОЇХ ДІТЕЙ
БАГАТОРАЗОВЕ ЗМИВАННЯ КРЕЙДИ
ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ
ЗАБЕЗПЕЧУЄ «ДИХАННЯ СТІН»
НЕ РОЗБРИЗКУЄТЬСЯ ПРИ НАНЕСЕННІ
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ОПИС ВИРОБУ

I

Śnieżka PLATINIUM® МАГІК – це латексна фарба, яка
дозволяє отримати на стіні чи дерев’яних елементах
ефект поверхні, подібної до шкільної дошки. За допомогою цієї фарби Ви підготуєте місце на стінах та
елементах меблів, де можна буде писати або малювати, а Ваша дитина матиме можливість розвивати
свої творчі здібності. Поверхня, пофарбована МАГІК,
може служити як записник і вдома, і в офісі. Вона також чудово підійде для презентації меню в кав’ярні
чи пабі. Дуже висока стійкість до миття і вологого
протирання дозволяє безліч разів малювати по ній
крейдою і витирати її.
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ПРИЗНАЧЕННЯ

I

Фарба призначена для створення поверхонь усередині приміщень,
по яких можна писати крейдою. Ідеально підходить для фарбування
цементних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, дерев’яних поверхонь у кухнях, дитячих кімнатах, коридорах тощо. Стіна,
пофарбована фарбою МАГІК, дозволить підготувати місце для творчих нотаток і задумів.

РОЗХІД

7-8 м²/кг при одношаровому нанесенні, залежно від основи.
КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

2-3

КОЛІР

чорний

УПАКОВКА

750 мл

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

48 місяців від дати виготовлення
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ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
КЛАСИФІКАЦІЯ
ЗА СТУПЕНЕМ БЛИСКУ
згідно з стандартом
ДСТУ EN 13300
Матовий

I

I

В’ЯЗКІСТЬ,
віскозиметр
Брукфільда, 20°C,
мінімум
[mPas]
4700

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

СТІЙКІСТЬ ДО МОКРОГО
СТИРАННЯ
згідно з стандартом
ДСТУ EN 13300

ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ
згідно з стандартом
ДСТУ EN 13300

Клас 1

Клас 1

[г/см 3]

[год.]

1,19-1,24

3
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ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Основа має бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру.  Свіжі вапняно-цементні штукатурки
можна фарбувати через 3-4 тижні витримування, гіпсові – через
2 тижні, так звані «сухі штукатурки» – після висихання, шліфування
й очищення від пилу.  Нові, міцні або дуже насиченого кольору
покриття рекомендовано пофарбувати ґрунтувальною емульсією
Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.  Старі покриття клейових фарб
видалити до відкриття штукатурки, вимити водою з додаванням
мийних засобів і сполоснути.  Старі покриття емульсійних фарб,
погано прилеглі до основи, видалити, якщо тримаються міцно –
вимити водою з додаванням мийних засобів.  Вимиті покриття
старих фарб залишити до висихання.  Основи з високою поглинальною здатністю, сипкі, крихкі (тобто такі, що залишають сліди
на долоні після протирання) рекомендовано зміцнити полімерною ґрунтовкою ACRYL-PUTZ®. Правильно заґрунтована основа
має бути матовою.  Місця, уражені грибком, покриті пліснявою,
механічно очистити та продезінфікувати протигрибковим засобом
Śnieżka ПУМА, водночас пам’ятаючи про необхідність усунення
причини виникнення грибка.  Нерівності основи рекомендовано вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20
ФІНІШ, тріщини та виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, якщо нерівності значні – сипкою
шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати
ґрунтувальною емульсією Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА.  Пля-
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ГУСТИНА

ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ
за температури 20±5°C
і відносної вологості повітря
65±5%
ступінь 5, найбільше

ми від підтікань води, сажі, нікотину й олії зафарбувати акриловою
фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ.   
ПІДГОТОВКА ВИРОБУ Підготовка основи – поверхня, призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, без пилу і жирних
плям. Нові й міцні поверхні, а також насиченого кольору рекомендовано пофарбувати латексною ґрунтувальною емульсією
Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА. Нерівності та тріщини вирівняти
відповідною шпаклювальною гладдю ACRYL-PUTZ®, поґрунтувати
полімерною ґрунтовкою ACRYL-PUTZ® і пофарбувати Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА. Плями від протікання води, нікотину, жиру
зафарбувати Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ. Фарбування – фарбу ретельно перемішати, не розбавляти водою.
Не змішувати з емульсійними фарбами іншого типу. Наносити
щонайменше 2-3 шари валиком для акрилових виробів (найкраще губчастим) або методом розпилення. Наносити ретельно і
рівномірно однакову кількість фарби на одиницю поверхні стіни.
Останні рухи валиком виконувати в одному напрямку. Наступний шар фарби наносити після висихання попереднього – мінімум
через 2 години. Поверхню можна використовувати через 7 днів
після нанесення останнього шару. Малярні роботи виконувати
за температури основи і навколишнього середовища від +10°С до
+25°C. Інструменти вимити водою. приміщення слід провітрити
до зникнення запаху.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

I

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ

в’язкість фарби

додавання розчинника

діаметр форсунки пістолета

тиск розпилення

[с]

[%]

[мм]

[MПa]

рекомендована
кількість шарів

Валик

торговий вигляд

-

-

-

2

20÷21

1-2

Пневматичне розпилення
Гідродинамічне розпилення*

не стосується
торговий вигляд

-

0,43÷0,66

* розпилення виконанувати з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO
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СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

I

 ТУ У 24.3-30648854-001:2011  Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/28228 від 23.06.2018 р. Екологічні переваги фарби підтверджено згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024

¹ Стосується писання та малювання крейдою.

