
 

   Технічна інформація 

 Ruta white  
Акрилова інтер’єрна фарба для стель та стін 
 

 
 

 

 
RUTA white 
Фарба інтер'єрна для стель та стін 

 

 Ідеальна для стін та стель 

 Оксамитова фактура 

 Сніжнобіла 

 Дає поверхні дихати 

 Вигідна витрата 

 

  
 

Опис 

Властивості Фарба для стель та стін. 

 

 Зручна в нанесенні, легко розкочується. 

 Після висихання утворить рівномірне покриття, що залишається 

глибокоматовим при різному освітленні, що дозволяє візуально приховувати дрібні 

дефекти поверхні. 

 Паропроникна, не перешкоджає природному диханню поверхонь. 

Призначення Для фарбування стель та стін усередині житлових і адміністративних приміщень.  

Типи поверхонь для 

нанесення 

Нові або раніше пофарбовані водно-дисперсійними фарбами мінеральні основи, включаючи 

бетон, газобетон, силікатну цеглу, зашпакльовані або оштукатурені поверхні, а також 

гіпсокартон усередині сухих приміщень із невисоким експлуатаційним навантаженням.  

Стандарти якості  Згідно ТР (Наказ №1394) граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/1): 75 г/л 

(g/l). Ця продукція містить max: 1,36 г/л (g/l) ЛОС. 

 Виготовлена за ТУ У 20.3-21875464-105:2019 

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні Нефарбовані поверхні: очистити поверхню від неміцного матеріалу та матеріалу, що 

відшаровується, бруду та пилу. Крейдову та вапняну побілку варто повністю видалити. 

Нерівності, тріщини й вибоїни вирівняти акриловою шпаклівкою універсальною ТМ Triora або 

шпаклівкою TM Triora вологостійка, ТМ Triora тонкошарова. Нерівномірно вбираючі поверхні 

заґрунтувати водно-дисперсійною ґрунтовкою TM Ruta. 

Пофарбовані поверхні: очистити поверхню від неміцної фарби та фарби, що відшаровується, 

бруду й пилу. За необхідності поверхню знежирити 3-5% розчином соди, промити водою й 

висушити. Нерівності, тріщини й вибої вирівняти акриловою шпаклівкою TM Triora. 

Нанесення Перед застосуванням фарбу перемішати. Не розбавляти. Наносити валиком, пензлем або 

розпилювачем (включаючи безповітряний спосіб) в 1-2 шари. Роботи проводити за температури 

навколишнього повітря й основи від +5°С до +30°С. Другий шар фарби 



 

 наносити через 2 години після нанесення першого. 
Увага! Покриття здобуває білизни після висихання фарби. 

Колір Біла. 

Тонування Не тонується 

Витрата 4-5,3 м²/кг на один шар. Витрата фарби залежить від типу й підготовки поверхні. 

Час висихання 1-2 години при температурі +23±2°С та вологості повітря 50±5%  для одного шару. Ці терміни 

зростають при більш низькій температурі і більш високій вологості повітря. 

Робочі інструменти Пензель, валик, розпилювач. 

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

Склад Суспензія пігментів та наповнювачів у водній акриловій дисперсії з 

додаванням різних допоміжних речовин.  

Додаткова інформація 

Морозостійкість Не морозостійка. 

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 1,4кг; 4кг; 7кг; 14кг 

 

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 во встановленому порядку вносити зміни в Технічний 
опис.  



 

 


