ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Novamat Clean

шовковисто матова вологостійка
антибактеріальна фарба на основі іонів срібла
ОПИС ПРОДУКТУ
Colors Novamat Clean – інтер’єрна вологостійка антибактеріальна фарба на основі
іонів срібла. Утворює надстійке до миття покриття зі спеціальними добавками які
забезпечують безперервний захист пофарбованої поверхні від появи і розмноження
мікроорганізмів.
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
Застосовується для фарбування стін та стель у сухих і вологих приміщеннях з високим
експлуатаційним навантаженням та підвищеними вимогами до безпеки та гігієни.
Ідеальна для кухонь, ванних кімнат, шкіл, медичних закладів, лабораторій, дитячих
кімнат, харчових виробництв, закладів харчування та інше.

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ
Наноситься на нові або раніше пофарбовані більшістю водно-дисперсійних фарб
основи:
• Бетон
• Шпакльовка
• Фанера
• Шпалери
• Гіпсокартон
• Газобетон
• Штукатурка
• Склошпалери
• Структурні, тиснені, • Склополотно
• Силікатна цегла
• Дерево
• Гіпс
• ДВП, ДСП, QSB, OSB рел’єфні поверхні

ВЛАСТИВОСТІ
• Вологостійка
• Містить антимікробні добавки на
основі іонів срібла, що запобігають
росту бактерій та мікроорганізмів.
• Особливо стійка до миття мийними та
дезінфекційними засобами (I клас по
EN 13300)
• Відмінно вкриває поверхню (I клас по
EN 13300)
• Легко наноситься і практично не має
запаху.
• Відповідає європейським стандартам
безпеки - сертифіковано Польським
Національним інститутом громадського здоров’я (Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База: А, С.
Колір: база А – білий, база С – прозорий. Тонується за каталогами NCS, RAL,
Symphony, Monicolor.
Витрата на один шар: 7-12 м2/л в залежності від нанесення.
Склад: водна дисперсія акрилових смол,
діоксид титану, натуральні наповнювачі,
функціональні добавки, бактерицид на
основі іонів срібла, вода.
Щільність: 1,4 г/см3
Зберігання: Зберігати і транспортувати
в герметично закритій тарі при температурі від +5°С до +30°С, в недоступному
для дітей місці.
Берегти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних приладів.
Гарантійний термін зберігання –
3 роки від дати виготовлення.

Розмір тари: 0,9л, 2,7л, 9л.
Час висихання: при +20°C і відносній
вологості повітря 60%
Від пилу –1 година.
Наступний шар – 2-3 години.
Повне затвердіння – 3 доби.
Час висихання збільшується в міру
зниження температури і підвищення
відносної вологості повітря.
Вміст ЛОС: згідно стандартів ЕС гранично допустимий вміст VOC (ЛОС) для продукту (кат. A/a/FW) ≤30 g/l. Даний продукт містить <5 g/l VOC (ЛОС).
Сухий залишок: 42,0 %
Розчинник: Вода.

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

Всі поверхні повинні бути сухі, міцні,
рівні, чисті та без речовин, що зменшують адгезію.
Нефарбовані (нові) поверхні:
Очистити поверхню від бруду та пилу.
При необхідності вирівняти поверхню
готовою до застосування акриловою
шпаклівкою Vasco acryl FINISH, потім висохлу поверхню відшліфувати, а пил видалити.
Поверхню рекомендовано укріпити
ґрунтовкою глибокого проникнення, що
рекомендована під фарбування, наприклад Vasco Deep Grunt або Colors Nano
Primer.

1 год Від пилу
2-3 год
Наступний шар

7-12 м2/л

Інтер’єрна

Розводиться
водою

Містить
іони
срібла

Зроблено
в Євросоюзі

Берегти
від морозу

Наноситься
пензлем

Наноситься
валиком

Наноситься
розпилювачем

Тверду, глянцеву поверхню відшліфувати
до матового стану.
Нові, свіжі поверхні на цементній, вапняній або гіпсовій основі слід витримати
перед фарбуванням протягом не менше
одного місяця, до повного їх висихання.
Раніше пофарбовані поверхні:
Ретельно видалити всі покриття, що
відшаровуються, тріщини розшити і
закрити ремонтним розчином, близьким за складом до раніше використаного.
Поверхню вимити розведеним лужним
миючим засобом, ретельно промити
чистою водою і висушити.
Далі обробляти так само, як нові
поверхні.

НАНЕСЕННЯ
• Фарбу ретельно перемішати перед
застосуванням.
• Наносити валиком, пензлем або
фарбопультом у 2 шари.
• При фарбуванні шпалер і інших фактурних поверхонь для нанесення 1-го
шару розбавити водою (не більше 5%).
• При нанесенні методом безповітряного розпилення використовувати
сопло 0,017˝ - 0,021˝(0,043-0,053мм)
та тиск 120-250 бар.
• При нанесенні методом повітряного
розпилення використовувати сопло
2 мм, попередньо розбавивши водою
до робочої густини.
• 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.
«Виробничо-будівельне підприємство Єжи Мацієвськи», 97-400 Белхатув, Нови Cвят 1, Польща
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Novamat Clean

шовковисто матова вологостійка антибактеріальна фарба
на основі іонів срібла
КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ
ДО ДСТУ EN 13300:2012
За призначенням: Декорування.
За типом в’яжучого: Акрилові смоли
Блиск: Матовий (≈6).
Зернистість: Дрібнозернисті (<100мкм).
Стійкість до мокрого стирання: 1 клас
(10 000 циклів).

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

ДОГЛЯД

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Готове покриття рекомендується очищати за допомогою м’якої тканини або
губки з використанням теплого розчину
миючого засобу.
З свіже пофарбованою поверхнею слід
поводитися обережно протягом декількох тижнів.
При нормальних умовах покриття
досягає своєї остаточної твердості
тільки через місяць. Якщо необхідно
очищати поверхню раніше цього терміну, рекомендується легке очищення
м’якою вологою тканиною.
Після повного висихання, фарба витримує періодичну очистку з використанням миючих і дезінфікуючих засобів.

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.

Придбати Colors Novamat Clean – інтер’єрна вологостійка антибактеріальна фарба
можна в інтернет-магазині ColorClub в розділі Фарби для вологих приміщень
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