
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

House-Paint 
високотехнологічна шовковисто-матова фарба 
для фасаду та інтер’єру

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен 
об’єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню 
від відповідальності за якість виконання робіт та від обов’язкової перевірки придатності матеріалу.
MIPA AG Ам Оберен Мос 1 D-84051 Ессенбах, Німеччина 1 з 2
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Colors House-Paint – Високотехнологічна універсальна акрилатна шовковисто-матова фарба.
Для нанесення зовні і всередині будівель. З високою адгезією та покривною здатністю на 
практично всіх основах. Забезпечує довговічне покриття на стінах, стелях, фасадах, особливо 
стійка до інтенсивного багаторазового миття, та відмінно витримує агресивний атмосфер-
ний вплив. Підходить для різноманітних типів поверхонь(штукатурка, бетон, цегла, дерево, 
металл, пластик та інші) - універсальна. 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ. 
• Фасади житлових будинків, торгових центрів, адміністративних, промислових, складських 

будівель. 
• Стіни і стелі в будинках та місцях загального користування, де особливо необхідно дов-

говічне покриття, здатне витримувати інтенсивне багаторазове миття: заміські будинки, 
котеджі, квартири, особливо кухні та вітальні, офіси, торгові приміщення, паркінги, готелі, 
коридори, фойє, громадські будівлі, тощо. 

• Дерево, дерев’яні вироби та перекриття зовні і всередині будівель, садові меблі, дерев’я-
не облицювання, паркани та інше. 

• Вироби з металу, металеві поверхні та конструкції, труби, вентиляції, металеве облицю-
вання, гофра, тощо.

• Різноманітні пластикові вироби, пластикові панелі, рекламні конструкції, елементи кому-
нікацій, скло. 

• Штукатурка
• Бетон
• Цегла 
• Керамічна цегла
• Фіброцемент

• Гіпсові поверхні
• Дерево
• Залізо
• Сталь
• Оцинковані поверхні

• Алюміній
• Різноманітний 

пластик
• ДВП, ДСП, QSB і OSB, 

фанера

• Склопластик
• Шпалери
• Cклошпалери
• Старі фарбові покриття
• Скло

Наноситься на мінеральні основи зовні і всередині будівель такі як: 

ВЛАСТИВОСТІ
• Універсальна. 
• Висока адгезія з більшістю                      

мінеральних поверхонь.
• 1 клас покривності по EN 13300                          

при витраті ≤ 7 м²/л. 
• 1 клас вологого стирання                    

по EN 13000.
• Висока атмосферостійкість.
• Висока паропроникність та ливне-

стійкість і низька водопроникність.
• Високо-еластична, не розтікається.
• Лугостійка, не обмилюється 
• Вироблена в Німеччині. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
База:    А, С.
Колір:  база А – білий, база С – прозо-
рий. Тонується за каталогами NCS, RAL, 
Symphony, Monicolor.
Витрата на один шар: 7-10 м2/л в 
залежності від нанесення. Допускається 
одношарове фінішне нанесення при 
витраті ≤ 7м²/л.
Склад: Дисперсія чистого акрилату, 
діоксид титану, силікатні наповнювачі, 
гліколь, добавки, консерванти, вода.
Щільність:  1,41 г/см3
Сухий залишок: 60 %.
Розчинник: Вода.
Розмір тари: 0,9л, 2,7л, 9л.

Час висихання: при +20°C і відносній
вологості повітря 60% 

Від пилу – 1 година. 
Наступний шар – 1-1,5 години. 
Повне висихання – 3-4 тижні.

Час висихання збільшується в міру 
зниження температури і підвищення 
відносної вологості повітря.

Зберігання: Зберігати і транспортувати 
в герметично закритій тарі при темпера-
турі від +5°С до +35°С, в недоступному 
для дітей місці. 
Берегти від дії прямих сонячних проме-
нів і нагрівальних приладів.
Гарантійний термін зберігання - 
24 місяці від дати виготовлення.

УМОВИ  ПРИ НАНЕСЕННІ
Температура повітря, фарби і поверх-
ні повинна бути в межах від + 5°С до 
+ 35°С; відносна вологість повітря не 
більше 80%.
Не застосовувати під впливом прямих 
сонячних променів і сильного вітру.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
Всі поверхні повинні бути сухі, міцні, 
рівні, чисті та без речовин, що зменшу-
ють адгезію.
Нефарбовані (нові) поверхні:
Очистити поверхню від бруду, пилу         
та висолів. Поверхню рекомендовано 
укріпити грунтовкою глибокого проник-
нення, наприклад Vasco Deep Grunt або 
Colors Nano Primer.
Тверду, глянцеву поверхню відшліфува-
ти до матового стану.
Нові, свіжі поверхні на вапняно-цемент-
ній основі слід витримати перед пофар-
буванням протягом, принаймні, одного 
місяця. Свіжа полімерцементна деко-
ративна штукатурка не вимагає додат-
кового грунтування і може фарбуватися 
через добу після нанесення.
Раніше пофарбовані поверхні:
Ретельно видалити всі покриття, що 
відшаровуються, тріщини розшити і за-
крити ремонтним розчином, близьким 
за складом до раніше використаного. 
Далі обробляти так само, як нові по-
верхні.
Залізо, сталь, алюміній: Очистити, при 
необхідності зашкурити (видалити іржу, 
окалину і прокатну окалину) і знежири-
ти. 
Цинк: Вимити аміачним змочувачем. 
Різноманітний пластик та склопластик: 
Очистити, зашкурити і знежирити. 
Дерево: Очистити, зашкурити і видали-
ти пил.

1 год Від пилу
1-1,5 год 
Наступний шар 

7-10 м2/л

Очищення
водою з 
милом

Зроблено
в Німеччині

Наноситься 
пензлем

Берегти
від морозу

Наноситься  
валиком

Наноситься  
розпилювачем

ТИПИ ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

ОПИС ПРОДУКТУ

Універсальна Розводиться
водою
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НАНЕСЕННЯ
• Фарбу ретельно перемішати перед 

застосуванням. Наносити валиком 
(довжина ворсу 10-14 мм), пензлем 
або фарбопультом в 1-2 шари. 

• Допускається розбавляти водою       
до 5% за об’ємом – 1 шар.
При нанесенні методом повітряно-
го розпилення під високим тиском, 
допускається розбавляти водою             
на 15-20% за об’ємом.

• Увага! Покриття набуває остаточного 
кольору після висихання фарби. 

КЛАСИФІКАЦІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ 
ДО ДСТУ EN 13300:2012
За призначенням: Декорування.
За типом в’яжучого: 
Акрилатна дисперсія.
Блиск: Матовий.
Зернистість: Дрібнозернисті (<100мкм).
Стійкість до мокрого стирання: 1 клас 
(10 000 циклів) при витраті ≤ 7 м2/л.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ
Видалити залишки фарби з інструменту, 
не допускаючи її висихання, після чого 
негайно промити водою. Сліди затвер-
ділої фарби можна видалити механічно.

ДОГЛЯД
Готове покриття рекомендується очи-
щати за допомогою м’якої тканини або 
губки з використанням теплого розчину 
миючого засобу. З свіже пофарбованою 
поверхнею слід поводитися обережно 
протягом декількох тижнів. 
При нормальних умовах покриття до-
сягає своєї остаточної твердості тільки 
через місяць. Якщо необхідно очищати 
поверхню раніше цього терміну, ре-
комендується легке очищення м’якою 
вологою тканиною.
Після повного висихання, фарба, витри-
мує періодичну очистку з використан-
ням миючих і дезінфікуючих засобів.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Фарба не містить органічних розчинни-
ків, є нетоксичного та пожежобезпеч-
ною. Проте, слід захищати за допомо-
гою захисного спорядження очі, шкіру 
та дихальні шляхи від потрапляння 
фарби. 
Не вдихати туман, що утворюється при 
нанесенні фарбопультом. 
При потраплянні фарби в очі, відразу 
ретельно промити водою.

УТИЛІЗАЦІЯ
Не викидати у каналізацію, водойми 
або ж на ґрунт. Рідкі залишки передати 
в місце збору відходів. Порожню тару 
і сухі залишки можна утилізувати як 
будівельне сміття.


