
 

 
   Технічна інформація 
 

  Фарба фасадна акрилова  
 
 

 Стійкість покриття 

 Атмосферостійка 

 Тиксотропна 

 Паропроникна   

 

Опис 

Властивості Фарба фасадна акрилова 

 
 Ідеальна для нерівних і пористих поверхонь. 
 Має гарну покривність. 
 Підвищена адгезія з різними основами дозволяє застосування по гладких поверхнях, які 

важко піддаються фарбуванню. 
 Створює атмосферостійке, еластичне захисне покриття. 
 Паропроникна, не перешкоджає природному диханню поверхонь. 
 Колерується. 
 Ідеально підходить для виконування комплексних ремонтних робіт. 

Призначення Фарбування фасадів. Застосовується також для утворення матових покриттів, стійких до 
миття, усередині приміщень. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. 

Типи поверхонь 

для нанесення 

Нові або раніше пофарбовані водно-дисперсійними фарбами мінеральні основи - 

бетон, силікатна цегла, зашпакльовані, оштукатурені й ін. пористі поверхні, а також 

гіпсокартон, деревні матеріали та ін. Можливе нанесення на готові елементи з важкого 

бетону. У цьому випадку фарба розбавляється водою до 10%. 

Стандарти якості  2 клас до мокрого стирання по ДСТУ ЕN 13300:2012  
 Згідно ТР (Наказ №1394) граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/3): 75 г/л (g/l). 

Ця продукція містить max: 34 г/л (g/l) ЛОС 

 Вироблено по ДСТУ ЕN 1062-1:2012 / ТУ У 20.3-21875464-105:2019. 

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

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗГІДНО СТАНДАРТУ ДСТУ EN 1062-1:2012.  

G3 E2 S1 V1 W1 A0 C0 
 

Технічні характеристики 

Підготовка 

поверхні 

Перед фарбуванням робочу поверхню очистити від пилу, крейдових і вапняних побілок, 

неміцних штукатурних і шпаклювальних покриттів, масляних, бітумних і інших забруднень. 

Неміцні й забруднені місця зачистити шпателем або металевою щіткою й обезпилити. Наявні 

глибокі дефекти поверхні (вибої та тріщини) варто вирівняти акриловою шпаклівкою TM Triora 

вологостійка. Для одержання якісного й довговічного покриття, а також для вирівнювання 

вбираючої здатності (щоб уникнути плямоутворення) основу, що офарблюється, 

рекомендується попередньо обробити водно-дисперсійною акриловою ґрунтовкою ТМ Triora. 

В разі нанесення поверх старої фарби під час реставраційних робіт необхідно на невеликій 

ділянці поверхні перевірити сумісність покриттів. 

Між нанесенням свіжого цементного штукатурного шару й фарбуванням повинно пройти не 

менш за 3 тижні 
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обезпилити. Наявні дефекти поверхні (вибоїни та тріщини) варто вирівняти акриловою 

шпаклівкою TM Triora. Для одержання якісного й довговічного покриття, а також для 

вирівнювання вбираючої здатності (щоб уникнути утворення плям) основу, що 

офарблюється, рекомендується попередньо обробити водно-дисперсійною акриловою 

ґрунтовкою ТМ Triora. В разі нанесення поверх старої фарби під час реставраційних робіт 
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Нанесення Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Наносити в два шари. Для 

ґрунтування основи фарбу рекомендується розбавити максимум 10% води. 

Другий шар наносити без розведення. 
Роботи проводити за температури навколишнього повітря й основи не нижче +5 °С і не вище 
+30 °С. Забороняється офарблювати фасади під час дощу, туману або паморозі. 

Догляд за 

пофарбовано

ю поверхнею 

Важливо! Свіжонанесену фарбу необхідно захищати від опадів протягом 24 годин.  

Покриття стає здатним витримувати навантаження через 28 днів. Для очищення не 

використовуйте органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також тверді губки й 

щітки. Для упередження появи та видалення цвілі використовуйте біозахист Triora TR-25 

Колір Білий (база А); База безбарвна (TR) 

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

TR-база (безбарвна) - в насичені та темні кольори. Пофарбована поверхня набуває остаточного 

кольору після повного висихання фарби. 

Витрата 6-8 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 

інструментів 
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) - 2,5 л (3,7 кг) – 5 л (7,4 кг) – 10 л (14,7 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 во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. 
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