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Ruta factura  
Акрилова структурна фарба 

 

 
 

 

 
RUTA factura 
Структурна фарба. 

 

 Для фасадів та інтер'єрів. 

 Створює матове рельєфне покриття з дрібним візерунком. 

 Утворює стійке до атмосферних і механічних впливів 

покриття. 

 Містить мармуровий наповнювач та віск 

 Має хороші водовідштовхувальні властивості та 

паропроникність 

    

Опис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Властивості 

Готова до застосування акрилова структурна фарба для фасадів та інтер'єрів. 

 

 Утворює матове рельєфне покриття з дрібним візерунком. 

 Наноситься валиком, пензлем, кельмою, розпилювачем. 

 Легко розкочується. 

 Має хорошу адгезію до основи. 

 Стійка до атмосферних і механічних впливів. 

 Добре вкриває поверхню, приховуючи дрібні нерівності. 

 Має хороші водовідштовхувальні властивості та паропроникність. 

 Можливе застосування для оздоблення інтер'єру не тільки як самостійний матеріал, але і в 

різних поєднаннях (в комплексі) з іншими декоративними лакофарбовими матеріалами 

(шпаклівками, лаками, лазурами, гладкими фарбами). 

 Остаточну стійкість до стирання покриття набуває через 4 тижні. 

Призначення Створення декоративно-захисного покриття фасадів та інтер'єрів. 

Типи поверхонь для 

нанесення 

Бетон, легкий бетон, міцна цементно-вапняна штукатурка, азбоцемент, силікатна цегла, 

гіпсокартон, плити OSB. 

Стандарти якості  Вміст ЛОС (леткі органічні сполуки) відповідає директиві Європейського Союзу 

2004/42/ЄC.  

 Виготовлена за ТУ У 20.3-21875464-105:2019 

Технічні характеристики 

 

 

Підготовка поверхні 

Поверхня повинна бути сухою, чистою і міцною. Забруднення, відшарування, неміцні ділянки, що 

обсипаються, і речовини, що знижують адгезію фарби до основи (висоли, пил, жири, мастила тощо), 

ретельно видалити. Тріщини і вибоїни розшити і закрити відповідним ремонтним розчином або 

шпаклівкою. Пористі поверхні, або поверхні, що порошать, перед фарбуванням обробити ґрунтовкою 

універсальною акриловою grund ТМ Ruta. Поверхню, 

  

 



  

 раніше пофарбовану емалевою чи олійною фарбою, обробити наждаковим папером до матовості, 

очистити від покриття, що відшаровується і пилу. Свіжі вапняно- цементні поверхні слід 

витримати перед фарбуванням не менше одного місяця. Місця на фасаді, уражені цвіллю або 

мохом, повинні бути ретельно очищені механічно і оброблені біо-захисним засобом ТМ Triora і 

висушені. Для зниження витрат і збільшення покривності структурної фарби Ruta factura 

рекомендується перед фарбуванням нанести 1 шар ґрунтувального матеріалу. Як ґрунтувальний 

матеріал використовувати кварц-ґрунт адгезійний ТМ Triora. У разі використання тонованої 

фарби Ruta factura необхідно затонувати ґрунтувальний матеріал в колір фінішного покриття. 

 

 

 

 

 

Нанесення 

Перед застосуванням перемішати. Перед фарбуванням великих площ тонованою фарбою змішати 

достатню кількість фарби в одній ємності. Основний спосіб нанесення фарби - спеціальним 

поролоновим фактурним валиком. У разі нанесення фарби фактурним валиком досить нанесення 

одного шару ґрунтувального матеріалу і одного шару структурної фарби Ruta factura. 

Допускається застосування розпилювача (діаметр сопла 4-8мм). При оздоблювальних роботах на 

невеликих ділянках поверхні фарби можливе створення нескладної структурної поверхні шаром 

до 2 мм за допомогою кельми, шпателя, гладилки, пензля та інших інструментів. При цьому 

витрата матеріалу збільшується в залежності від виду візерунка. Відкритий час роботи з фарбою - 

15 хвилин. Під час нанесення та висихання фарби температура повітря, матеріалу та основи 

повинні бути не нижче +10°С. 

 

 

Догляд за пофарбованою 

поверхнею 

Протягом 3-4 тижнів з моменту нанесення, поки покриття не здобуде остаточну твердість і 

зносостійкість, звертайтеся з поверхнею обережно. Для очищення рекомендуємо використовувати 

воду, нейтральні та середньої лужності мийні засоби (рН до 9). Не використовуйте органічні 

розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки і щітки. Для очищення 

використовуйте м'які губки і ганчірки. 

Колір Білий. 

 

 

 

Колерування 

Машинне за системою або пігментними пастами ТМ Зебра у світлі тони (не більше 2% за 

об’ємом). Внаслідок використання структурної фарбі натуральних наповнювачів можливі 

незначні коливання колірного тону, тому на суміжних поверхнях необхідно використовувати 

матеріал з однієї партії або заздалегідь змішати в одній ємності матеріали з різних партій. На 

отриману фактурну поверхню після повного висихання фарби для додаткового декоративного 

ефекту можна наносити відповідні водно-дисперсійні матеріали (фарби, лаки) ТМ Ruta, ТМ 

Triora. 

 

Витрата 
1,2 м2/кг на один шар за умови попереднього нанесення одного шару ґрунтувального матеріалу. 

Витрата також залежить від інструменту та методу нанесення. 

 

 

Час висихання 

Суха на поверхні через 2-6 годин в залежності від товщини шару за t°+23±2°С і відносної 

вологості повітря 50±5%. Повністю суха для перефарбовування і стійка до впливу атмосферних 

опадів – через 1–2 дні. Повне висихання фарби - через 4 тижні. За більш низької температури  і 

високої вологості повітря час висихання збільшується. 

 

Робочі інструменти 
Структурний поролоновий валик, хутряний фасадний валик, пензель, кельма, шпатель з пластику 

або з нержавіючої сталі, розпилювач (діаметр сопла 4-8мм). 

Очищення інструментів Одразу після використання промити водою. Засохла фарба очищається механічно. 

Склад Вода, полімерна дисперсія, пігменти, наповнювачі, функціональні добавки. 

Додаткова інформація 

Морозостійкість Не морозостійка при зберіганні. 

Гарантійний термін зберігання 24 місяці.  

Умови зберігання Зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі, при температурі не нижче +5°С і не 

вище +35°С. Слід запобігати дії тепла і прямих сонячних променів. Берегти від заморожування! 

 

Запобіжні заходи 

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх чистою 

водою. 

Утилізація Закриту тару із залишками продукту утилізувати в організованих місцях збору побутових 

відходів. 

Об’єм/маса 15 кг 



  

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних 
випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції 
та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання 
правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має 
можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та 
подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач 
мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому 
Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог 
Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, 
заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. 

 
 


