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Vasco facade EXTRA  акрилова фасадна 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.
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•	 Економічна.	
•	 Висока	адгезія	з	різними	
основами.	

•	 Стійка	до	опадів.	
•	 Може	використовуватись	як	
фарба-ґрунт

•	 Ідеально	підходить	для	вико-
нання	комплексних	ремонтних	
робіт.
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Опис прОдукту
Vasco facade EXTRA – акрилова водорозчинна фасадна 
фарба.

Область застОсування 
Для фарбування міцної цементно-вапняної штукатур-
ки, силікатної цегли та інших відповідних мінеральних 
поверхонь, а також для ремонтного фарбування міцної 
водно-дисперсійної фарби. Може бути застосована для 
забарвлення елементів з важкого бетону. В цьому випадку 
фарбу необхідно розвести водою до 10%.
Застосовують для фарбування фасадів житлових, торгових, 
промислових, складських та інших будівель.

типи пОверхні для нанесення
Нові або раніше пофарбовані водно-дисперсійними 
фарбами мінеральні основи:
•	 Бетон, газобетон. 
•	 Силікатна цегла. 
•	 Гіпс, гіпсокартон.
•	 Зашпакльовані, заштукатурені та інші мінеральні         

поверхні. 
•	 Дерево,  ДВП, ДСП, OSB, QSB. 
•	 Системи теплоізоляції з пінопластом. 

техніЧні характеристики
база: А
в’яжуче: Акрилова дисперсія 
колір: База А – білий.
Тонується по каталогам NCS, RAL, Symphony, Monicolor у 
більшість світлих кольорів.
склад: Полімерна акрилова дисперсія, діоксид титану, 
допоміжні речовини, вода.
витрата на 1 шар: 4 - 6 м²/л
Витрата фарби на об’єкті залежить від шорсткості і по-
ристості поверхні, а також методу нанесення і умов при 
фарбуванні.
розчинник: Вода. 
Щільність: 1,55 г/см3
зберігання: Зберігати і транспортувати в герметично за-
критій тарі при температурі від +5 °С до +35 °С, в недоступ-
ному для дітей місці. 
Берегти від морозу і прямих сонячних променів.
Гарантійний термін зберігання: 18 місяців від дати виго-
товлення.
розмір тари:  9 л.

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

Наступний шар: через 3 години.
Повне висихання: через 24 години.

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

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
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. 
Для одержання якісного й довговічного покриття, а також 
для вирівнювання вбираючої здатності (щоб уникнути 
плямоутворення) основу, що фарбується, рекомендується 
попередньо обробити грунтом глибокого проникнення 
Vasco Deep Grunt. 
Між нанесенням свіжого цементного штукатурного шару й 
фарбуванням повинно пройти не менш ніж 28 днів.

нанесення  
•	 Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати.
•	 Наносити в два шари пензлем, валиком чи розпилюва-

чем. 
•	 Для грунтування основи фарбу рекомендується роз-

бавити максимум 10% води. Другий шар наносити без 
розведення.

•	 При нанесенні методом безповітряного розпилення 
використовувати сопло 0,66-0,79 мм і тиск 160-180 бар. 
При нанесенні методом повітряного розпилення роз-
водити водою до робочої в’язкості і використовувати 
сопло 2 мм.

•	 Увага! Покриття набуває остаточного кольору після 
висихання фарби. Пофарбовані поверхні захищати від 
дії опадів до повного висихання фарби не менше доби. 
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 дисперсія.
блиск: G3, Матовий.   
зернистість: S1, дрібнозернисте (<100 мкм).
Гранично допустима концентрація летких органічних 
сполук (лОс) для матеріалів категорії А/с, згідно з дирек-
тивою ЄС, становить 40 г/л (2010) даний продукт містить 
<40 г/л ЛОС.

дОГляд
Протягом 3-4 тижнів з моменту нанесення фарби, поки 
вона не набуде остаточну твердість і зносостійкість, звер-
тайтеся з поверхнею обережно. 
Для очищення використовуйте м’які губки й ганчірки. 
Сильне тертя може зробити поверхню глянсовою. 
Для миття рекомендуємо використовувати воду, нейтраль-
ні й середньої лужності мийні засоби (рН до 9). 
Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очи-
щувальні засоби, а також тверді губки й щітки.

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.


