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Vasco ELITE 3  абсолютно матова латексна фарба. 

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.
Вироблено в Україні на замовлення ТОВ «КОЛОР КЛУБ» 1 з 1

VascoДата ревізії
09/2019

•	 Надзвичайно	економічна.
•	 Висока	адгезія	та	покриваність,	
легке	нанесення.

•	 Тонкошарова.

•	 Утворює	гладку	поверхню	з	
абсолютно	матовим	блиском.

•	 Містить	добавки,	які	сприяють	
легкому	видаленню	забруднень.

•	 Підходить	для	фарбування	
структурних	поверхонь	і	шпалер	
різних	типів.

•	 Паропроникна,	«дихає».								
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Опис прОдукту
Vasco ELITE 3 – абсолютно матова латексна фарба.

Область застОсування 
Для стель і стін всередині приміщень з нормальною воло-
гістю: житлові та офісні приміщення, дитячі сади, школи, 
коридори, фойє, ресторани, місця громадського користу-
вання.

типи пОверхні для нанесення
Наноситься на нові або раніше пофарбовані водно-диспер-
сійними або олійними фарбами основи: 
•	 Бетон, газобетон.
•	 Силікатна цегла. 
•	 Гіпс, гіпсокартон.
•	 Зашпакльовані  або заштукатурені поверхні. 
•	 Дерево,  ДВП, ДСП, OSB, QSB. 
•	 Структурні, рельєфні, тиснені поверхні, склополотно та 

шпалери.

техніЧні характеристики
база: А.
в’яжуче: Акрилова смола.
колір: База А – білий.
Тонується по каталогам NCS, RAL, Symphony, Monicolor.
склад: Акрилова дисперсія, двоокис титану, функціональні 
добавки, мінеральні наповнювачі, вода.
Час висихання:
при +20 °C і відносній вологості повітря 60%

Від пилу – 30 хвилин.
Наступний шар – 4 - 6 годин.

Час висихання збільшується в міру зниження температури і 
підвищення відносної вологості повітря.
витрата на 1 шар: 10 – 12 м²/л
Витрата фарби на об’єкті залежить від шорсткості і по-
ристості поверхні, а також методу нанесення і умов при 
фарбуванні.
зберігання: Зберігати і транспортувати в герметично за-
критій тарі при температурі від +5 °С до +30 °С, в недоступ-
ному для дітей місці. 
Берегти від дії прямих сонячних променів і нагрівальних 
приладів.
Гарантійний термін зберігання - 18 місяців від дати виготов-
лення.
розмір тари:  0,9 л, 2,7 л, 9 л.

розчинник: Вода. 
Щільність: 1,58 г/см3
сухий залишок: 64-65% .

умОви при нанесенні
Поверхня  повинна бути сухою і міцною. Температура пові-
тря, фарби і поверхні повинна бути в межах від + 5°С до
+ 30°С, відносна вологість повітря не більше 80%.

підгОтОвка пОверхні
Нефарбовані (нові) поверхні:
Очистити поверхню від бруду та пилу. При необхідності 
вирівняти поверхню готовою до застосування акриловою 
шпаклівкою Vasco acryl FINISH, потім висохлу поверхню 
відшліфувати, а пил видалити.
Поверхню обов’язково укріпити грунтовкою глибокого 
проникнення, що рекомендована під фарбування, напри-
клад Vasco Deep Grunt.
Тверду, глянцеву поверхню відшліфувати до матового стану.
Нові, свіжі поверхні на цементній, вапняній або гіпсовій 
основі слід витримати перед фарбуванням на протязі не 
менше одного місяця, до повного їх висихання.
Раніше пофарбовані поверхні:
Ретельно видалити всю фарбу, що відшарувалась. Поверх-
ню вимити розведеним лужним миючим засобом, ретельно 
промити чистою водою і висушити. 
Далі обробляти так само, як нові поверхні.

нанесення  
•	 Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням. 
•	 Наносити валиком, пензлем або фарбопультом                 

в 1–2 шари. 
•	 При фарбуванні шпалер і інших фактурних повер-

хонь для нанесення 1-го шару розбавити водою                       
(не більше 5 %).

•	 При фарбуванні стель допускається розведення водою 
до 15%.

•	 При нанесенні методом безповітряного розпилення 
використовувати  сопло 0,66 – 0,79 мм  та тиск 160-180 
бар. 

•	 При нанесенні методом повітряного розпилення 
використовувати сопло 2 мм, попередньо розбавивши 
водою до робочої густини. 

•	 Увага! Покриття набуває остаточного кольору після ви-
сихання фарби. Остаточну стійкість до миття покриття 
набуває через 3-4 тижні. 
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класиФікаЦія у відпОвіднОсті                                                                     
дО дсту EN 13300:2012

за призначенням: Декорування. 
за типом в’яжучого: Акрилова смола.
блиск: Глибоко матовий (~2).
зернистість: Дрібнозерниста (<100 мкм).
стійкість до мокрого стирання: 2 клас (5000 циклів).

дОгляд
Готове покриття рекомендується очищати за допомогою 
м’якої тканини або губки з використанням теплого розчину 
миючого засобу. 
З свіже пофарбованою поверхнею слід поводитися обе-
режно протягом декількох тижнів. 
При нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної 
твердості тільки через місяць. Якщо необхідно очищати 
поверхню раніше цього терміну, рекомендується легке 
очищення м’якою вологою тканиною.
Після повного висихання, фарба витримує періодичну очи-
стку з використанням миючих і дезінфікуючих засобів.

ОЧиЩення інструментів
Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи 
її висихання, після чого негайно промити водою. Сліди 
затверділої фарби можна видалити механічно.

запОбіжні захОди
Фарба не містить органічних розчинників, є нетоксичного 
та пожежобезпечною. Проте, слід захищати за допомогою 
захисного спорядження очі, шкіру та дихальні шляхи від 
потрапляння фарби. 
Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фар-
бопультом. 
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.


