INTERIOR ECONOM
Фарба дисперсійна для внутрішніх
робіт
• БІЛА

Упаковка:
2,5 л, 5 л, 10 л

• МАТОВА
• СТІЙКА ДО СТИРАННЯ

Колір:
White/Білий

• ВИСОКА КРИЮЧА ЗДАТНІСТЬ
Призначення:
Для внутрішніх робіт. для фарбування стін та стель. Для фарбування штукатурки, гіпсових поверхонь, бетону.
Властивості:
Має високу криючу здатність, стійка до стирання, не допускає
вологої обробки.
Сфера застосування:
Для фарбування цементних та гіпсових штукатурок, бетону та
шпалер.
Основа:
Поверхня повинна бути сухою, міцною, чистою від пилу, бруду
та інших речовин, що зменшують адгезію. Залишок старих
побілок, виконаних на клейовій основі, клейових або лакофарбових покриттів ретельно видалити. Для підготовки поверхні
використовувати шпаклівку Barvis Interior Acrylic Plaster. Вбираючи поверхні обробити ґрунтовкою Primer Acrylic торговельної
марки Barvis.
Застосування:
Перед нанесенням матеріал ретельно перемішати. Роботи
виконуються при температурі основи від +5°С до +30°С і
відносній вологості до 80%. Первинне покриття: фарбу розбавити не більше 10% води. Завершальне покриття: фарбу по
можливості не розводити. Робочі інструменти промити водою
одразу після закінчення робіт.
Тонування:
Можливе тонування барвником Barvis Colorant або повнотоновими фарбами та тонувальними концентратами.
Технічні характеристики:
Фасування/
Код

Призначення

Система
тонування

Колів

Витрата на
один шар

Час
висихання

2,5 л/BI2,5

-

White/Білий 120-130 мл/м2

4-6 год.

5 л/BI5

-

White/Білий 120-130 мл/м2

4-6 год.

10 л/BI10

-

White/Білий 120-130 мл/м2

4-6 год.
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Україна, м.Київ
вул. Автопаркова, 7
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www.barvis.com.ua

Склад:
Дисперсія синтетичної смоли, вода, домішки.
Витрата матеріалу:
На один шар ~ 120-137 мл/м2
в залежності від основи.
Висихання:
4-6 годин при температурі
+20°С та відносній вологості
повітря 60%. При інших
умовах терміни висихання
може змінитись.
Інструмент:
Розпилювач, валик, щітка.

Заходи безпеки і утилізація:
Зберігати в недоступному
для дітей місці. Не допускати
потрапляння фарби в очі чи
на шкіру. Забороняється
виливати фарбу на ґрунт, у
водойми та каналізацію.
Залишки висохлої фарби
безпечні для довкілля і утилізуються
як
звичайне
будівельне сміття.
Зберігання:
У щільно закритій тарі при
температурі +5°С до +30°С.
Гарантійний термін зберігання в герметично закритій
заводській упаковці - 24 місяців.

