
 
Фарба 8214 ULTRA 

 
100% акрилова фарба з легким блиском, призначена 

для кухонь та ванних кімнат. Завдяки вмісту анти грибкових та проти пліснявих 
засобів є ідеальним продуктом для приміщень з високою вологістю, басейнів та 
підвалів. Зважаючи на дуже високу стійкість до стирання і змивання, фарбу, за  
використанням, можна зрівняти з керамічною плиткою. 
Технічні характеристики: 
Ступінь блиску: перловий 
Розхід: Близько 12 м² / літри 
Розчинник: вода 
Час висихання: На дотик:  1 - 2 год,  
наступне фарбування: 4 - 6 год.,  
повне висихання - 24 год. 
Сухий залишок: 50% за вагою, 34% за об'ємом 
Доступна тара : 0,946 л (кварта), 3,78 л (галон) 
Кольористика : білий - може бути кольорована 
 в системі DL III і DL IV 
Змивання: 15 000 циклів  
Бази: 1,2, 3, 4 
 
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. Фарба без запаху, тиксотропна, темні кольори можна наносити в один шар. Стійка до 
миття миючими засобами. Не жовтіє, утворює дихаючу поверхню. Призначена для стін, меблів, і 
декоративних елементів. 
Підготовка поверхні:: ВАЖЛИВО! 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 гіпсово-картонні 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. Не фарбувати при температурі нижче 10 ° C. 
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