
 

Фарба 8000 Ultra 
100% Акрилова  фарба, стійка до миття і чистки. 
Призначена для найвимогливіших клієнтів, які цінують 

якість і елегантність. Утворює гладку матову поверхню. Ідеально підходить для використання в 
салонах і приміщеннях  інтенсивної експлуатації. 
 
Технічні характеристики: 
Ступінь блиску: матова 
Розчинник: вода 
Час висихання: На дотик:30-60хв,  
наступне фарбування: 2-4 год.,  
Час експлуатації: через 30 днів після нанесення 
Розхід: 3,7L –37-44м2 (може змінюватись в 
залежності від типу поверхні) 
Доступна тара : 0,946 л (кварта), 3,78 л (галон) 
Кольористика : білий - може бути кольорована 
 в системі DL III і DL IV 
Змивання: 10 000 циклів  
Нанесення: пензель нейлон-поліестр, валик  HB021006 (10-13мм), пульверизатор 
(0,017 - 0,019 см) 
Призначення та характеристики: 
Високоякісна акрилова фарба призначена для застосування в середині приміщень. Має дуже 
хорошу стійкість до миття і стійкість на стирання. Характеризується  високою покрівельною 
здатністю, матовим фінішем який мінімалізує нерівності поверхні. 
Призначена для пофарбування штукатурок цементних, цементно-вапняних, штукатурок і 
шпаклівок гіпсових, стін та інших конструкцій з гіпсокартонних плит та заґрунтованих 
дерев’яних поверхонь. Утворює дихаюче фінішне покриття. Не жовтіє, стійка до чищення та 
миття детергентами  (миючими засобами). 
ВАЖЛИВО! Підготовка поверхні: Більшість проблем, що виникають після 
нанесення фарби є наслідком поганої підготовки поверхні! 
Поверхня що фарбується,  повинна бути монолітною, чистою, сухою, очищеною від пилу, жиру 
і грибкових забруднень. Грибкові забруднення, видалити відповідним хімічним засобом. 
Глянцеві поверхні пошліфувати шліф папером і добре очистити від пилу. 
Нове дерево - дерево з живицею (сосна, ялиця)  попередньо очистити нітророзчинником. 
Внутрішні штукатурки і гіпсокартонні плити ґрунтувати грунт - фарбою . 
Нанесення: 
Наносити пензлем, валиком (попередньо змочивши їх водою) або розпилювачем високого 
тиску. Перед використанням фарбу добре перемішати. Не розбавляти. Фарба готова до 
використання. Не змішувати  з іншими фарбами і розчинниками. Оптимальна температура 
нанесення + 15до+250С, оптимальна вологість повітря 30- 50 %, повинна бути добра вентиляція. 
Уникати перетягів і потрапляння прямих сонячних променів під час нанесення фарби!! 
Країна – виробник КАНАДА;  
Офіційний дистриб’ютор:  ТзОВ «Бі.Ем.Україна»  
79015, м.Львів                         офіс: (032) 295-52-59 
вул..Героїв УПА,77                магазин-салон “Еліт Фарба”: (032) 295-52-60 
para.ua.lviv@gmail.com               моб.:+38 (098) 371-38-89 
www.para-paint.com.ua             shop-para-paint.com.uа 
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