ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Vasco RELIEF cтруктурна акрилова фарба для декоративних робіт.
• Для зовнішніх та внутрішніх
робіт
• Підходить для пористих
поверхонь

23 м²
10 л

паропроникна
підходить
для цегли

• Висока атмосферостійкість
• Стійкість до агресивних промислових забруднень повітря  
і механічних впливів

структурна
акрилова

атмосферостійка

декоративна фарба

Опис продукту
Vasco RELIEF – cтруктурна акрилова фарба для декоративних робіт зовні та всередині приміщень.

Область застосування
Для фасадних та зносостійких декоративних внутрішніх покриттів з різноманітними фактурами. Призначена спеціально для покриття пористих та газобетонних основ, а також
для мінеральних штукатурок. Може використовуватись як
грунтовочне покриття під синтетичні штукатурки, а також в
комплексі з декоративними матеріалами всередині приміщень.

Типи поверхні для нанесення
•
•
•
•
•
•
•

• Висока паропроникність та
вологостійкість
• Висока еластичність, що дозволяє формувати різні фактури

Бетон, газобетон.
Силікатна цегла.
Керамічна цегла.
Гіпс, гіпсокартон.
Зашпакльовані, заштукатурені та інші пористі поверхні.
Гіпсолітові плити.
Азбестоцемент.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База: А.
В’яжуче: Стирол-акрилатна дисперсія.
Колір: База А – білий. Тонується по каталогам NCS, RAL,
Symphony, Monicolor у світлі кольори.
Склад: Стиролакрилатна дисперсія, діоксид титану, допоміжні домішки.
Витрата на 1 шар: Як грунтове покриття: 5 м²/л,
шорсткі і пористі поверхні: 2 – 3 м²/л.
Витрата фарби на об’єкті залежить від шорсткості і пористості поверхні, а також методу нанесення і умов при
фарбуванні.
Розчинник: Вода.
Щільність: 1,65 г/см3
Зберігання: Зберігати і транспортувати в герметично закритій тарі при температурі від +5 °С до +35 °С, в недоступному для дітей місці.
Берегти від морозу і прямих сонячних променів.
Гарантійний термін зберігання: 24 місяці від дати виготовлення.
Розмір тари: 2,7 л, 9 л.

для пористих
поверхонь

для

зовнішніх
та
внутрішніх
робіт

Час висихання:
при +20 °C і відносній вологості повітря 65%
Наступний шар – через 24 години.
Повне висихання: через 3 доби.
Час висихання збільшується в міру зниження температури і
підвищення відносної вологості повітря.

Умови при нанесенні
Поверхня повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від + 5°С до
+ 30°С, відносна вологість повітря не більше 80%.

Підготовка поверхні
Поверхня повинна бути чистою, сухою та міцною.
Відшарування, старі покриття та жирові забруднення ретельно видалити.
Нерівності та дефекти зашпаклювати цементною шпаклівкою і витримати не менше 3 діб.
Поверхні з газобетону, крихкі основи обробити грунтовкою
Vasco Deep Grunt згідно з інструкцією. Вражені грибками
місця очистити і обробити антисептичним засобом.

Нанесення
• Перед використанням ретельно перемішати.
• При нанесенні грунтовочного шару розбавити водою
максимум до 10%.
• Наносити щіткою, шпателем або цигейковим валиком.
• Заключний шар не розбавляючи наносити невеликими відрізками цигейковим валиком, потім розкотати в
одному напрямку більш грубим валиком з пінопласту.
• Покриттю можна придавати рельєфний малюнок за
допомогою структурних валиків, шпателя або щітки.
• Увага! Покриття набуває остаточного кольору після
висихання фарби. Остаточну стійкість до миття покриття набуває через 3-4 тижні.

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об’єкт має свої особливості, ми не можемо
нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов’язкової перевірки
придатності матеріалу.
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ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Vasco RELIEF cтруктурна акрилова фарба для декоративних робіт.
КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ
ДО ДСТУ EN 13300:2012
За призначенням: Декорування.
За типом в’яжучого: Сополімер.
Блиск: G3, Матовий.
Зернистість: S4, грубозернисте.

Догляд
Протягом 3-4 тижнів з моменту нанесення фарби, поки
вона не набуде остаточну твердість і зносостійкість, звертайтеся з поверхнею обережно.
Для очищення використовуйте м’які губки й ганчірки.
Сильне тертя може зробити поверхню глянсовою.
Для миття рекомендуємо використовувати воду, нейтральні й середньої лужності мийні засоби (рН до 9).
Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також тверді губки й щітки.

Очищення інструментів
Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи
її висихання, після чого негайно промити водою. Сліди
затверділої фарби можна видалити механічно.

Запобіжні заходи
Фарба не містить органічних розчинників, є нетоксичного
та пожежобезпечною. Проте, слід захищати за допомогою
захисного спорядження очі, шкіру та дихальні шляхи від
потрапляння фарби.
Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фарбопультом.
При потраплянні фарби в очі, відразу ретельно промити
водою.

Утилізація
Не викидати у каналізацію, водойми або ж на ґрунт. Рідкі
залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару
і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.
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