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Фарба глибокоматова TR-32 extra matt  

 

 Утворює глибокоматову структуру  

 Паропроникна 

 Відмінна покривність 

 Допускає вологе прибирання 

 
 

 

 


 

Опис 

Властивості  Фарба глибокоматова TR-32 extra matt  
 

 Має підвищену покривність. 
 Має високу адгезію 
 Легко розподіляється по поверхні, забезпечуючи невелику  витрату  при збереженні 

високої покривності. 
 Утворює абсолютно матове покриття, яке приховує похибки нанесення  і  нерівності 

поверхні. 
 Витримує вологе прибирання (2 клас стійкості до мокрого стирання за DIN  EN 13300). 
 Остаточну стійкість до вологого прибирання покриття набуває через 3-4 тижні. 
 Паропроникна. 

Призначення З підвищеною покривністю – має вигідну витрату. Тиксотропна – не розбризкується. Має 

характерну шагрень, яка приховує дрібні недоліки та нерівності поверхні. Проста у використанні. 

З нейтральним запахом. Має високу адгезію до поверхні. Не містить розчинників.Глибокоматова 

інтер'єрна латексна фарба для стель і стін всередині приміщень з нормальними експлуатаційними 

вимогами і нормальною вологістю: житлові та офісні приміщення, спальні, вітальні і т.д. 

Типи поверхонь для 

нанесення 

Застосовується по нових або раніше пофарбованих водно-дисперсійними або алкідними фарбами 

основах: бетону, газобетону, силікатній цеглі, зашпакльованих або обштукатурених поверхнях, 

ДВП і ДСП, а також гіпсокартону. Підходить для фарбування структурних поверхонь і шпалер 

різних типів. 

Стандарти якості  2 клас до мокрого стирання по ДСТУ ЕN 13300:2012  
 Згідно ТР (Наказ №1394) граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/1): 75 г/л (g/l). Ця 

продукція містить max: 35,85 г/л (g/l) ЛОС 

 Вироблено по ДСТУ ЕN 13300:2012 

 Екологічно сертифікований продукт згідно ISO 14024, сертифікат № UA.08.002.531. 

Технічні характеристики 

Підготовка 

поверхні 

Нефарбовані поверхні: очистити поверхню від неміцного матеріалу і матеріалу, що 
відшаровується, бруду і пилу. Крейдяну і вапняну побілку слід повністю видалити. Нерівності, 
тріщини і вибоїни вирівняти акриловою шпаклівкою TR-12 або TR-11. Схильні до утворення цвілі 
поверхні перед фарбуванням повинні бути оброблені біо-захисним засобом TR-25 ТМ Triora Prof і 
висушені. Н ерівномірно вбираючі поверхні заґрунтувати акриловою водно-дисперсійної 
ґрунтовкою TR-23 ТМ Triora. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Пофарбовані поверхні: очистити поверхню від неміцного матеріалу і матеріалу, що 

відшаровується. За необхідності поверхню знежирити 3-5% розчином соди, промити водою і 

висушити. Нерівності, тріщини і вибоїни вирівняти акриловою шпаклівкою. Раніше пофарбовані 

алкідною фарбою або емаллю поверхні очистити від покриття, що відшаровується, обробити 

наждачним папером до шорсткості і очистити від пилу, що утворився. Нерівномірно вбираючі 

поверхні заґрунтувати водно-дисперсійної ґрунтовкою TR-23 ТМ Triora. 

Нанесення Перед застосуванням фарбу перемішати. Наносити валиком, пензлем або розпилювачем 

(включаючи безповітряний спосіб) в 1-2 шари. В разі розпиленні під високим тиском 

застосовувати сопло 0,013"-0,021". За необхідності для нанесення першого (ґрунтувального) шару 

фарбу можна розбавити водою не більше ніж 25% за об'ємом. Роботи проводити за температури 

навколишнього повітря та основи від +5ºС до +30ºС. Другий шар фарби наносити не раніше ніж 

через 2 години після нанесення першого. 

Для фарбування великих площ тонованою фарбою рекомендовано використовувати фарбу із 

однієї партії виробництва. За наявності тонованої фарби з різних партій виробництва 

рекомендовано їх заздалегідь змішати в одній ємності. 
Увага! Покриття набуває остаточний колір після висихання фарби. 
Важливо! Щоб уникнути дефектів на пофарбованій поверхні, фарбу слід наносити від кута до 

кута стіни за один прохід. 

Догляд за 

пофарбованою 

поверхнею 

Пофарбовану поверхню мити за допомогою губки або м'якої тканини й теплого мильного розчину. 

Повноцінно мити поверхню можливо через 28 діб, коли покриття досягне остаточної твердості. 

Легка волога очистка поверхні можлива раніше ніж через 7 діб. 

Колір Біла (База А). 

Колерування Фарба (біла) тонується в пастельні та світлі кольори за каталогами кольорів студії TRIORA. 

Ручне тонування Водорозріджуваними барвниками-фарбами ТМ Зебра. 

Витрата 8-10 м²/л на один шар. Витрата фарби залежить від типу й підготовки поверхні. 

Час висихання 1-2 години за температури +23±2°С та вологості повітря 50±5%. 

Робочі інструменти Пензель, валик, розпилювач. 

Очищення 

інструмент

ів 

Відразу після використання промити водою. Засохла фарба очищається механічно. 

Склад Вода, полімерна дисперсія, пігменти, наповнювачі, функціональні добавки. Без вмісту фталатів, 

формальдегіду, важких металів та залишкових вільних мономерів. 

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 1 л (1,5 кг), 3 л (4,5 кг), 5 л (7,5 кг), 10 л (15,1 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. 



 

 

 

 

Виробник: 
ТОВ ПП «ЗІП»  

м. Кам'янське 

вул. Широка, 107-А 

тел.(0569)53-59-16 

www.triora.ua  www.zip.ua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.triora.ua/
http://www.zip.ua/


 

 



 

 


