Interiore & Fachadas
колекція інтер’єрних та
фасадних фарб

ISAVAL Pinturas - іспанський сімейний
бізнес, що спеціалізується на виготовленні
фарб, лаків, емалів, декору, шпаклівок та
будівельних розчинів найвищої якості та
технологічності.
З моменту свого заснування в 1968 році і
завдяки рішучій прихильності до Досліджень
+Розробок+Інновацій і цілеспрямованості до
досконалості в виготовленні якісної продукції
та повазі до навколишнього середовища,
компанія стала піонером у своєму секторі,
національним орієнтиром. З кожним роком
зростає армія
задоволених клієнтів.
Компанія присутня у більш ніж 20 країнах.
У своєму прагненні створити інноваційні
рішення і залишатися попереду галузевих
тенденцій, ISAVAL Pinturas розширює свій
асортимент
продукції,
представляючи
екологічні новинки 2020. Цими новими
продуктами компанія твердо зобов’язалась
просувати та сприяти
екологічному
будівництву.
ДП “ІЗАЛАЙН” - офіційний представник
ISAVAL Pinturas в Україні з 2002 року. На
ринку України продукція представлена з 1995
року і на реальних об'єктах підтверджено
високу якість, експлуатаційні характеристики
матеріалів,
завдяки
чому
продукція
завоювала
визнання
будівельних
організацій у всіх регіонах України.
Основними пріоритетами нашої компанії є
забезпечення клієнтів якісною продукцією в
найкоротші терміни і в повному обсязі,
консультаційна та технічна підтримка,
високий рівень обслуговування.
У нашому розпорядженні достатні складські
запаси матеріалів, повністю автоматизоване
тонувальні обладнання, яке дозволяє
отримувати фарби будь-яких кольорів і
відтінків відповідно до міжнародних карт
кольорів (NCS, RAL, Pantone і тд). Для
фасадних матеріалів розроблені особливо
світлостійкі
пігменти,
що
дозволяє
гарантувати стійкість кольору до 10-15 років
(підтверджено сертифікатами).

Разом ми - сила!

ISAVAL Pinturas пропонує:
Інтер'єрні фарби - акрилові, вінілові, силіконові, силікатні з високою
стійкістю до миття, різного ступеня блиску, з високою покривною здатністю,
екологічні та бактерицидні, з дезинфікуючим ефектом;
Фасадні фарби - акрилові гідроізолюючі, силікатні, на основі пліолітних,
силіконових і силоксанових смол; з високою паропроникністю, стійкістю до
лужності основи і впливу агресивних чинників;
Лаки, гідрофобізатори фасадні на основі акрилових, силоксанових смол з
високими гідроізоляційними показниками для захисту кам'яних, бетонних,
цегляних матеріалів;
Ґрунтівки для будь-яких типів поверхні;
Декоративні штукатурки - Венеціанська (акрилова, вапняна),
Старовинні стіни, Травертин, з перламутровим оксамитовим ефектом;
Протикорозійні емалі - сертифіковані системи;
Емалі - для кольорового металу, ПВХ, оцинковки, дерева, металу і т.п.
Покриття для підлог - поліуретанові і епоксидні, для промислових і
складських підлог, парковок, наливні системи, лаки для паркету;
Захист деревини - лазурі, лаки, масла для зовнішніх, внутрішніх робіт;
Фарби для тенісних кортів, басейнів, спортивних споруд і т.п.
Система якості, прийнята підприємством ISAVAL PINTURAS, сертифікована
Іспанської Асоціацією Стандартизації і Сертифікації AENOR, а також IQNet
відповідно до міжнародних нормативів якості ISO 9001: 2000, на цілий ряд фарб
отриманий міжнародний сертифікат М1, який підтверджує негорючість
матеріалів, останні розробки заводу звели до мінімуму вміст летючих речовин в
емаль, екологічні cертифікати "Ecolable" і "Applus +».
На весь асортимент є Гігієнічні висновки Міністерства охорони здоров'я
України.

Interiore
Інтер’єрні рішення з
турботою про здоров‘я

Екологічний сертифікат Ecolable
Висока стійкість до миття та тертя
без утворення залиснілих ділянок

Ізаклін

суперстійка екологічна фарба,
бар’єр для плям

Кетчуп

5 хв

Фломастер

5 хв

30 хв

Кава

5 хв

30 хв

24 год

Масло

5 хв

30 хв

24 год
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Цей продукт отримав кваліфікацію, яка
засвідчує відсутність викидів шкідливих
речовин в пофарбованих приміщеннях.
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Ізаклін - акрилова фарба на водній основі,
стійка до більшості побутових плям (масло,
вино, соки, кава, фломастери ...). Легко
миється. Плями з пофарбованої поверхні
відмиваються без слідів та утворення
залиснілих ділянок. Висока стійкість до дії
домашніх
миючих
засобів.
Ідеально
підходить для використання в коридорах, на
сходах, в дитячих кімнатах, кухнях...
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Для внутрішніх робіт

ВИГЛЯД

Матова

КОЛІР

Білий та тонування по NCS, RAL, Eurotrend, PYC та ін.

Знак, яким відзначаються
тільки екологічно чисті
товари, безпека яких для
людини і навколишнього
середовища підтверджена
науково.

ТЕХНІЧНА КАРТА

Ізаклін
Акрилова фарба на водній основі, стійка до більшості
побутових плям (масло, вино, соки, кава, фломастери...)
ВЛАСТИВОСТІ
- Плями відмиваються з поверхні без слідів та утворення
залиснілих ділянок.
- Висока стійкість до дії домашніх миючих засобів.
- Нетоксична.
- 100% миється.
- Водовідштовхуюча і водонепроникна.
- Паропроникна. Дозволяє поверхні «дихати».
- Відмінне зчеплення з більшістю будівельних матеріалів.
- Відмінна білизна. Не жовтіє.
- Практично повна відсутність запаху.
ЗАСТОСУВАННЯ
Рекомендується для фарбування приміщень з високими вимогами до стійкості
покриття. Ідеально підходить для використання в коридорах, на сходах, в дитячих
кімнатах, кухнях, кафе, ресторанах і тд.
Зовнішній вигляд

Матова

Колір

Білий, тонування по RAL, NCS, Eurotrend та ін

В’язкість

100–120 П (Brookfield RVT 20° CSp.6, 20 об/хв)

Питома вага

1.36 ± 0.05 кг/л

Сухий залишок

44%

Водопроникність

W = 0,02 кг/м²*ч0,5.Низька (UNE EN 1062-3)

Паропроникність

Sd : 0,34 m середня (UNE-EN ISO 7783-2)

Опір до розтягу
Покривна здатність

1,35 N/mm2 (UNE EN 1542:2000)
Клас 2 (ISO 6504-3) Вихід 8 м²/л 2 шари

Стійкість до вологого стирання

Клас 1 (UNE EN ISO 11998)

Вихід

10-16 м²/л/шар

Час сушки

- На дотик 1г.
- Міжшарова сушка 3г.
- Повне: 15-20 діб

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ*:
Ретельно перемішати. Поверхні, призначені для фарбування, повинні бути очищені від
бруду, пилу, жиру і т.д. Якщо поверхня була раніше пофарбована, переконатися, що стара
фарба знаходиться в хорошому стані і добре прилягає. В іншому випадку необхідно її
повністю видалити і проґрунтувати поверхню ґрунтівкою ІЗАКРІЛІКО. Для нанесення
використовувати пензель, валик або пістолет-розпилювач. Для першого шару розвести
фарбу на 10-15% водою. Для другого шару розвести фарбу на 5% водою. Вода повинна бути
чистою, питною. Плями від фарби і інструменти промити водою. Не виконувати роботи при
температурі основи і навколишнього середовища нижче + 7 ° С і відносній вологості вище
80%. Не рекомендується фарбувати в сильну спеку або при дощовій погоді.
*Детальніше в кінці каталогу

Ізаблок
антибактеріальний захист іонами срібла
стін та стель
Ізаблок - водорозчинна фарба, що містить
сполуки іонів срібла, які пригнічують ріст і
розмноження бактерій на пофарбованій поверхні.
Антибактеріальний ефект зберігається протягом
усього терміну служби покриття. Стійка до миття
та тертя. Особливо рекомендується для
використання в медичних установах.
Має кваліфікацію А+.
Цей продукт отримав кваліфікацію, яка
засвідчує відсутність викидів шкідливих
речовин в пофарбованих приміщеннях.
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Для внутрішніх робіт

ВИГЛЯД

Матова шовковиста

КОЛІР

Білий та тонування по NCS, RAL, Eurotrend, PYC та ін.

Ми дбаємо про навколишнє
середовище, знижуючи викиди
в атмосферу та сприяючи
створенню здорового оточення

99,9% бактерій, що знаходяться
на поверхні, зникають менш ніж
за 48 годин

ТЕХНІЧНА КАРТА

Ізаблок

Антибактеріальна водорозчинна фарба з іонами срібла, що
надають антибактеріальний ефект, зупиняючи розвиток
бактерій на поверхні покриття. Виняткова білизна.
ВЛАСТИВОСТІ
- Антибактеріальний ефект зберігається протягом усього
терміну служби покриття, посилюючись по мірі тертя і миття
поверхні.
- Легко миється, не залишаючи слідів після миття на поверхні.
- Висока стійкість до дії домашніх хімічних засобів.
- Нетоксична. Практично повна відсутність запаху.
- Водовідштовхуюча і водонепроникна.
- Паропроникна. Дозволяє поверхні «дихати».
ЗАСТОСУВАННЯ
Особливо
рекомендується
для
фарбування
приміщень
з
високими
експлуатаційними та гігієнічними вимогами для зниження передачі інфекцій. Для
дитячих, медичних та харчових виробництв, гуртожитки, їдальні, лабораторії і т.д.
Зовнішній вигляд

Матовий шовковистий

Колір

Білий

В’язкість

100–150 П (Brookfield RVT 20° CSp.6, 20 об/хв)

Питома вага

1.37 ± 0.05 кг/л

Сухий залишок

47%

Стійкість до вологого стирання

Клас 1 ( UNE EN ISO 11998)

Стійкість до тертя

1.35 N/mm2 (UNE EN 1542:2000)

Водопроникність

W = 0,02 кг/м²*ч0,5.Низька (UNE EN 1062-3)

Паропроникність

Sd : 0,34 m Середня (UNE-EN ISO 7783-2)

Покривна здатність

Клас 2 (ISO 6504-3)

Бактерицидна активність проти
Staphylococcuss Aureus

> 2.99 висока ефективність (ISO 22196)

Бактерицидна активність проти
Escherichia Coli
Вихід
Час сушки

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ*:

> 4.68 висока ефективність (ISO 22196)
10-14 м²/л/шар
- На дотик 1год
- Міжшарова сушка 3г
- Повне: 15-20 діб

Ретельно перемішати. Поверхні очистити. Для раніше пофарбованих поверхонь перевірити стан фарби
та її прилягання до основи. Поверхні зі старою фарбою в незадовільному стані попередньо очистити і
обробити ґрунтівкою ІЗАКРІЛІКО. Наносити фарбу за допомогою пензля, валика або
пістолета-розпилювача. Наносити два шари фарби. Для 1-го шару розвести фарбу на 15-20% водою. Для
2-го - на 5-10% або без розведення. Інструмент і плями очищаються водою. Не проводити роботи при
температурі навколишнього середовища і стін нижче + 7 ° С, а також при відносній вологості більше 80%,
в переддень дощу, сильну спеку і сильному вітру.
*Детальніше в кінці каталогу

Тейде
ідеальна оксамитова фарба вищої якості
висока стійкість до мокрого стирання
Тейде - вінілова матова фарба призначена для
оздоблення стін та стель житлових та нежитлових
приміщень з високими експлуатаційними
вимогами. Шовковисто-матова, приємна на
дотик. Відмінна білизна. Висока стійкість до дії
домашніх миючих засобів та вологого тертя.
Економний вихід.
Має кваліфікацію А+.
Цей продукт отримав кваліфікацію, яка
засвідчує відсутність викидів шкідливих
речовин в пофарбованих приміщеннях.
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Для внутрішніх та зовнішніх робіт

ВИГЛЯД

Еспесіал мате

КОЛІР

Білий та тонування по NCS, RAL, Eurotrend, PYC та ін.

Стійкість до вологого миття та тертя
Висока покривна здатність
Стійкість до миючих засобів

Здорове середовище
Ми дбаємо про навколишнє
середовище, знижуючи викиди
в атмосферу та сприяючи
створенню здорового оточення

ТЕХНІЧНА КАРТА

Тейде
Вінілова матова фарба, призначена для оздоблення стін та
стель житлових та нежитлових приміщень з високими
експлуатаційними вимогами.
ВЛАСТИВОСТІ
-Відмінне зчеплення з будівельними матеріалами.
-Висока покривна здатність.
-Відмінна білизна.
-Не капає при нанесенні.
-Шовковиста, приємна на дотик.
-Не жовтіє.
-Висока стійкість до вологого стирання.
-Висока стійкість до миючих засобів.
ЗАСТОСУВАННЯ
Призначена для фарбування стель і стін, де потрібна висока якість покриття.
Рекомендується для фарбування внутрішніх приміщень і зовнішніх поверхонь.
Зовнішній вигляд

Екстра матова

Колір

Білий, тонування по RAL, NCS, Eurotrend та ін

В’язкість

130–180 П (Brookfield RVT 20° CSp.6, 20 об/хв)

Питома вага

1.53 ± 0.05 кг/л

Сухий залишок

41%

Стійкість до миття
Покривна здатність

Більше 10.000 циклів (UNE 48284)
Клас 1 (ISO 6504-3) для 5 м2/л, в 2 шари фарби

Стійкість до вологого стирання

Клас 1 ( UNE EN ISO 11998)

Вихід

10-14 м²/л/шар

Час сушки

- На дотик 30 хв
- Міжшарова сушка 4-6г
- Повне: 15-20 діб

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ*:
Ретельно перемішати. Поверхні очистити від бруду, пилу, жиру, висолів і т.д. Для раніше
пофарбованих поверхонь перевірити стан фарби та її прилягання до основи. Поверхні зі
старою фарбою в незадовільному стані попередньо очистити і обробити ґрунтівкою
ІЗАКРІЛІКО. Наносити фарбу за допомогою пензля, валика або пістолета-розпилювача.
Рекомендується наносити два шари фарби. Для першого шару розвести фарбу на 15-20%
водою. Для другого шару - на 5-10% або наносити без розведення. Малярський інструмент
і плями очищаються водою.
Не проводити роботи при температурі навколишнього середовища і стін нижче + 7 ° С, а
також при відносній вологості більше 80%, в переддень дощу, сильну спеку і сильному вітру.
*Детальніше в кінці каталогу

Сіліковаль

Повна відсутність емісій та ЛОС
Добавки проти плісняви та грибка
Висока паропроникність

особлива екологічна фарба для дому, шкіл,
лікарень, пологових будинків, дитсадків
Сіліковаль - інтер’єрна матова силіконова фарба,
що не містить ЛОС. Без запаху. Містить
протипліснявий
компонент
для
захисту
пофарбованої поверхні від грибку. Рекомендується
для нанесення безпосередньо на гіпсокартон без
необхідності попередньої підготовки, завдяки
виключній адгезії та якості. Використання фарби
SILICOVAL рекомендується в школах, лікарнях,
пологових будинках, дитсадках, офісах, готелях,
ресторанах та приватних будинках.
Має кваліфікацію А+.
Цей продукт отримав кваліфікацію, яка
засвідчує відсутність викидів шкідливих
речовин в пофарбованих приміщеннях.
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Здорове середовище
Ми дбаємо про навколишнє
середовище, знижуючи викиди
в атмосферу та сприяючи
створенню здорового оточення
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Для внутрішніх робіт

ВИГЛЯД

Матова

КОЛІР

Білий та тонування в світлі кольори

ТЕХНІЧНА КАРТА

Сіліковаль
Cиліконова матова фарба, що не містить летких органічних
сполук, розчинників. Без запаху. Особливо рекомендується для
фарбування гіпсокартону.
ВЛАСТИВОСТІ
- Містить протипліснявий компонент для захисту пофарбованої
поверхні від грибку.
- Висока адгезія до більшості будівельних матеріалів.
- Висока паропроникність.
- Легке нанесення.
- Дуже висока покривна здатність.
- Не жовтіє
- Подовжений робочий час висихання для запобігання
нашаруванню на стиках.
ЗАСТОСУВАННЯ
Завдяки відсутності будь-яких емісій, використання фарби рекомендується в
школах, лікарнях, пологових будинках, дитячих садочках, громадських будівлях,
готелях, ресторанах, офісах, музеях та приватних будинках.
Зовнішній вигляд

Матова

Колір

Білий

В’язкість

180–200 П (Brookfield RVT 20° CSp.6, 20 об/хв)

Питома вага

1.5 ± 0.05 кг/л

Сухий залишок

41%

pH
Покривна здатність

8.0 - 9.0
Клас 1 (ISO 6504-3) для 7 м2/л, в 2 шари фарби

Стійкість до вологого стирання

Клас 2 ( UNE EN ISO 11998)

Вихід

10-15 м²/л/шар

Час сушки

- На дотик 1 год
- Міжшарова сушка 3- 4 год
- Повне: 15-20 діб

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ*:
Перемішати продукт до однорідності. Перед фарбуванням поверхня має бути чистою,
сухою, без пилу, бруду, сольових залишків, і т.п. Впевнитися, що існуючі шари фарби в
доброму стані, без будь-яких розшарувань. В іншому разі поверхня має бути ретельно
очищена та оброблена відповідним закріплювачем. Нанесення можливе пензлем,
валиком або пістолетом- розпилювачем. Для першого шару розводити фарбу на 10-20% , а
для другого шару розводити на 5-10%, завжди чистою питною водою. Інструменти та
плями очищати водою.
Не фарбувати при температурі зовнішньої середи нижче 5°C або вологості вище 80%
Не рекомендується фарбувати в дощову погоду та під час спеки.
*Детальніше в кінці каталогу

Супра Мате
blanco nieve sanit

Ультраматова
Білосніжний колір
Протигрибкові добавки

білосніжна ультраматова фарба
з протигрибковими добавками
Супра - акрилова водоемульсійна фарба для
внутрішніх і зовнішніх поверхонь. Має дуже високу
покривну
здатність
і
білосніжний
колір.
Ультраматовий зовнішній вигляд допомагає
приховати недоліки поверхні. Містить консерванти
проти цвілі, запобігає появі грибка і плям на
поверхні. Рекомендується для фарбування стін і
стель, де потрібна висока покривна здатність і
білизна.
Має кваліфікацію А+.

Цей продукт отримав кваліфікацію, яка
засвідчує відсутність викидів шкідливих
речовин в пофарбованих приміщеннях.
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Здорове середовище
Ми дбаємо про навколишнє
середовище, знижуючи викиди
в атмосферу та сприяючи
створенню здорового оточення
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Для внутрішніх робіт

ВИГЛЯД

Ультраматова

КОЛІР

Білий та тонування по NCS, RAL, Eurotrend, PYC та ін.

ТЕХНІЧНА КАРТА

Супра Мате blanco nieve sanit
Сніжно-біла акрилова глибокоматова водорозчинна фарба для
внутрішніх та зовнішніх робіт з відмінною покривною
здатністістю та добвками проти цвілі та грибка.
ВЛАСТИВОСТІ
- Хороше зчеплення з будівельними матеріалами.
- Висока покривна здатність.
- Відмінна білизна.
- Не капає при нанесенні.
- Не жовтіє.
- Ультраматовий зовнішній вигляд, що допомагає приховати
недоліки на поверхнях.
- Запобігає появі плям плісняви та грибка.
ЗАСТОСУВАННЯ
Фарба високої якості призначена для фарбування стель і стін, де потрібно обробка
з високою покривною здатністю та білизною. Для фарбування внутрішніх та
зовнішніх поверхонь.
Зовнішній вигляд
Глибокоматова
Колір

Білосніжна та тонування в світлі кольори

В’язкість

130–160 П (Brookfield RVT 20° CSp.6, 20 об/хв)

Питома вага

1.55 ± 0.05 кг/л

Сухий залишок

40%

Стійкість до вологого стирання

Клас 3 (UNE EN ISO 11998)

Покривна здатність

Клас 1 (ISO 6504-3) Вихід 5,5 м²/л 2 шари

Вихід

8-12 м²/л/шар

Час сушки

- На дотик 30 хв.
- Міжшарова сушка 3-4 г.
- Повне: 10-15 діб

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ*:
Ретельно перемішати до повної однорідності продукту. Поверхні, призначені для
фарбування, повинні бути очищені від бруду, пилу, жиру і т.д. Якщо поверхня була раніше
пофарбована, переконатися, що стара фарба знаходиться в гарному стані і добре прилягає.
В іншому випадку необхідно добре очистити поверхню і підготувати, використовуючи
ґрунтівку Ізакріліко або Фіксакріл. Використовувати пензель, валик або
пістолет-розпилювач. Для першого шару розвести фарбу на 10-15% водою. для другого - на
5-10% водою. Вимоги до води: чиста питна вода. Чистку приладдя та інструментів
виконувати водою відразу після використання.
Не виконувати роботи при температурі основи і навколишнього середовища нижче + 7 ° С
і відносній вологості вище 80%. Не рекомендується фарбувати в сильну спеку або при
дощовій погоді.
*Детальніше в кінці каталогу

Сілеко
гіпоалергенна мінеральна фарба
екологічно чистий продукт
Сілеко, завдяки своїй збалансованій формулі і
відсутності найбільш поширених алергенних
агентів, є найкращою фарбою для застосування в
житлових будинках, школах, лікарнях, будинках
престарілих, дитсадках, офісах, громадських
будівлях, готелях, ресторанах, музеях. Не містить
розчинників, консервантів. Практично повна
відсутність запаху.
Має кваліфікацію А+.
Цей продукт отримав кваліфікацію, яка
засвідчує відсутність викидів шкідливих
речовин в пофарбованих приміщеннях.
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Для внутрішніх

ВИГЛЯД

Мінеральний матовий

КОЛІР

Білий та тонування в світлі кольори

Гіпоалергенна фарба
Висока паропроникність
Економний вихід

Здорове середовище
Ми дбаємо про навколишнє
середовище, знижуючи викиди
в атмосферу та сприяючи
створенню здорового оточення

ТЕХНІЧНА КАРТА

Сілеко
Силікатна гіпоалергенна фарба, що не містить біоцидів та
консервантів. Екологічний продукт, що ідеально підходить для
шкільних, медичних, харчових закладів.
ВЛАСТИВОСТІ
- Не містить ні розчинників, ні консервантів.
- Екологічно чистий продукт.
- Практично повна відсутність запаху.
- Легко наноситься, не капає при роботі.
- Паропроникність, що дозволяє поверхні «дихати».
- Відмінна білизна і висока покривна здатність.
- Гіпоалергенний продукт
ЗАСТОСУВАННЯ
Завдяки своїй збалансованій формулі і відсутності найбільш поширених алергенних
агентів, є ідеальним матеріалом для застосування в місцях з високими гігієнічними
вимогами такі, як школи, лікарні, будинки престарілих, дитячі сади, громадські
будівлі, готелі, ресторани, офіси, музеї, житлові будинки.
Продукт підходить для застосування на мінеральних розчинах, цегляних кладках,
гіпсових штукатурках, гіпсокартоні і старих фарбах, які знаходяться в гарному стані.
Зовнішній вигляд

Мінеральний матовий

Колір

Білий та по карті кольорів

В’язкість

180–200 П (Brookfield RVT 20° CSp.6, 20 об/хв)

Питома вага

1.45 ± 0.05 кг/л

Сухий залишок

41%

pH
Покривна здатність

11.0 - 11.5
Клас 1 (ISO 6504-3) для 5 м2/л, в 2 шари фарби

Стійкість до вологого стирання

Клас 3 ( UNE EN ISO 11998)

Вихід

10-14 м²/л/шар

Час сушки

- На дотик 1 год
- Міжшарова сушка 3- 4 год
- Повне: 15-20 діб

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ*:
Перемішати продукт до однорідності. Перед фарбуванням поверхня має бути чистою,
сухою, без пилу, бруду, сольових залишків, і т.п. Впевнитися, що існуючі шари фарби в
доброму стані, без будь-яких розшарувань. В іншому разі поверхня має бути ретельно
очищена та оброблена відповідним закріплювачем. Нанесення можливе пензлем,
валиком або пістолетом- розпилювачем. Для першого шару розводити фарбу на 10-20% , а
для другого шару розводити на 5-10%, завжди чистою питною водою. Інструменти та
плями очищати водою.
Не фарбувати при температурі зовнішньої середи нижче 5°C або вологості вище 80%
Не рекомендується фарбувати в дощову погоду та під час спеки.
*Детальніше в кінці каталогу

Сніжно-біла
Протигрибкові добавки
Економний вихід

M18 Олімпіа
blanco nieve sanit

білосніжна глибокоматова акрилова
фарба з добавками проти плісняви
М18 Олімпіа - акрилова глибокоматова білосніжна
фарба з консервантами проти плісняви та грибка.
Фарба призначена для фарбування стель та стін,
де потрібна висока якість покриття, відмінна
білизна та стійкість до вологого прибирання. Для
внутрішніх та зовнішніх робіт. Висока покривна
здатність при економному виході.
Має кваліфікацію А+.
Цей продукт отримав кваліфікацію, яка
засвідчує відсутність викидів шкідливих
речовин в пофарбованих приміщеннях.
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Здорове середовище
Ми дбаємо про навколишнє
середовище, знижуючи викиди
в атмосферу та сприяючи
створенню здорового оточення
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Для внутрішніх та зовнішніх робіт

ВИГЛЯД

Глибокоматова

КОЛІР

Білий та тонування в світлі кольори

ТЕХНІЧНА КАРТА

М 18 Олімпіа blanco nieve sanit
Сніжно-біла акрилова глибокоматова водорозчинна фарба для
внутрішніх та зовнішніх робіт з відмінною білизною та
покривною здатністістю.
ВЛАСТИВОСТІ
-Економний вихід.
-Яскраво-біла, білосніжна.
-Висока покривна здатність.
-Не капає при нанесенні.
-Гарна стійкість до вологого миття.
-Приємна на дотик.
-Глибокоматовий зовнішній вигляд приховує дефекти поверхні
-Відмінне зчеплення з будівельними матеріалами.
-Для зовнішніх і внутрішніх робіт.
ЗАСТОСУВАННЯ
Фарба високої якості призначена для фарбування стель і стін, де потрібно обробка
з високою покривною здатністю та білизною. Для фарбування внутрішніх та
зовнішніх поверхонь.
Зовнішній вигляд
Глибокоматова
Колір

Білосніжна та тонування в світлі кольори

В’язкість

120–150 П (Brookfield RVT 20° CSp.6, 20 об/хв)

Питома вага

1.57 ± 0.05 кг/л

Сухий залишок

41%

Стійкість до вологого стирання

Клас 2 (UNE EN ISO 11998)

Стійкість до миття по Гарднеру

5000 циклів ( UNE 48284)

Покривна здатність

Клас 1 (ISO 6504-3) Вихід 5,6 м²/л 2 шари

Вихід

8-12 м²/л/шар

Час сушки

- На дотик 30 хв.
- Міжшарова сушка 3-4 г.
- Повне: 15-20 діб

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ*:
Ретельно перемішати до повної однорідності продукту. Поверхні, призначені для
фарбування, повинні бути очищені від бруду, пилу, жиру і т.д. Якщо поверхня була раніше
пофарбована, переконатися, що стара фарба знаходиться в гарному стані і добре прилягає.
В іншому випадку необхідно добре очистити поверхню і підготувати, використовуючи
ґрунтівку Ізакріліко або Фіксакріл. Використовувати пензель, валик або
пістолет-розпилювач. Для першого шару розвести фарбу на 15-20% водою. для другого - на
5-10% водою. Вимоги до води: чиста питна вода. Чистку приладдя та інструментів
виконувати водою відразу після використання.
Не виконувати роботи при температурі основи і навколишнього середовища нижче + 7 ° С
і відносній вологості вище 80%. Не рекомендується фарбувати в сильну спеку або при
дощовій погоді.
*Детальніше в кінці каталогу

M14 Пінмат

глибокоматова акрилова фарба
з високою покривною здатністю
М 14 - матова акрилова фарба високої якості
призначена для фарбування стель і стін, де потрібна
обробка з високою покривною здатністю та
відмінною білизною. Для фарбування як внутрішніх
приміщень так і зовнішніх. Глибокоматовий
зовнішній вигляд приховує дефекти поверхні.
Має кваліфікацію А+.

Глибокоматова
Відмінна білизна
Висока покривна здатність

Цей продукт отримав кваліфікацію, яка
засвідчує відсутність викидів шкідливих
речовин в пофарбованих приміщеннях.
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Для внутрішніх та зовнішніх робіт

ВИГЛЯД

Глибокоматова

КОЛІР

Білий та тонування в світлі кольори
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Здорове середовище
Ми дбаємо про навколишнє
середовище, знижуючи викиди
в атмосферу та сприяючи
створенню здорового оточення
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ТЕХНІЧНА КАРТА

М 14 Пінмат
Акрилова глибокоматова водорозчинна фарба для внутрішніх
та зовнішніх робіт з відмінною білизною та вкривістістю
ВЛАСТИВОСТІ
-Не жовтіє.
-Висока покривна здатність.
-Висока ступінь білизни.
-Не капає при нанесенні.
-Помірна стійкість до вологого миття.
-Глибокоматовий вигляд приховує дефекти поверхні.
-Відмінне зчеплення з будівельними матеріалами.
-Для внутрішніх і зовнішніх робіт.
ЗАСТОСУВАННЯ
Фарба високої якості призначена для фарбування стель і стін, де потрібно обробка з
високою покривною здатністю та білизною. Для фарбування внутрішніх та зовнішніх
приміщень.
Зовнішній вигляд

Глибокоматова

Колір

Білий та тонування в світлі кольори

В’язкість

150–200 П (Brookfield RVT 20° CSp.6, 20 об/хв)

Питома вага

1.53 ± 0.05 кг/л

Сухий залишок

40%

Стійкість до вологого стирання

Клас 3 (UNE EN ISO 11998)

Стійкість до миття по Гарднеру
Покривна здатність

2000 циклів ( UNE 48284)
Клас 1 (ISO 6504-3) Вихід 4.5 м²/л 2 шари

Вихід

8-10 м²/л/шар

Час сушки

- На дотик 30 хв.
- Міжшарова сушка 3-4 г.
- Повне: 15-20 діб

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ*:
Ретельно перемішати до повної однорідності продукту. Поверхні, призначені для
фарбування, повинні бути очищені від бруду, пилу, жиру і т.д. Якщо поверхня була раніше
пофарбована, переконатися, що стара фарба знаходиться в гарному стані і добре прилягає.
В іншому випадку
необхідно добре очистити поверхню і підготувати, використовуючи ґрунтівку Ізакріліко або
Фіксакріл. Використовувати пензель, валик або пістолет-розпилювач. Для першого шару
розвести фарбу на 15-20% водою. для другого - на 5-10% водою. Вимоги до води: чиста
питна вода. Чистку приладдя та інструментів виконувати водою відразу після
використання.
Не виконувати роботи при температурі основи і навколишнього середовища нижче + 7 ° С
і відносній вологості вище 80%. Не рекомендується фарбувати в сильну спеку або при
дощовій погоді.
*Детальніше в кінці каталогу

M10 Екстра

Екстра матова
Відмінна білизна
Висока покривна здатність

акрилова матова економна фарба
з відмінною білизною та укривистістю
М 10 екстра - матова акрилова фарба, призначена
для оздоблення внутрішніх стін та стель в
житлових та нежитлових приміщеннях з
помірними вимогами. Приємна на дотик. Відмінна
білизна та укривистість. Задовільна стійкість до
вологого миття. Екстра матовий зовнішній вигляд
допомагає приховати дефекти поверхні. Особливо
рекомендується для фарбування стель.
Має кваліфікацію А+.
Цей продукт отримав кваліфікацію, яка
засвідчує відсутність викидів шкідливих
речовин в пофарбованих приміщеннях.
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Здорове середовище
Ми дбаємо про навколишнє
середовище, знижуючи викиди
в атмосферу та сприяючи
створенню здорового оточення
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Для внутрішніх робіт

ВИГЛЯД

Екстра матова

КОЛІР

Білий та тонування в світлі кольори

ТЕХНІЧНА КАРТА

М 10 Екстра
Акрилова матова водорозчинна фарба для внутрішніх
робіт з відмінною білизною та високою покривною здатністю.
ВЛАСТИВОСТІ
-Не жовтіє.
-Висока покривна здатність.
-Висока ступінь білизни.
-Не капає при нанесенні.
-Задовільна стійкість до вологого прибираня.
-Глубокоматовий зовнішній вигляд приховує дефекти поверхні.
-Відмінне зчеплення з будівельними матеріалами.
ЗАСТОСУВАННЯ
Фарба для стель і стін, де потрібна обробка з високою покривною здатністю та
білизною. Для фарбування внутрішніх поверхонь, ідеальна для фарбування стель.

Зовнішній вигляд

Екстра матова

Колір

Білий та тонування в світлі кольори

В’язкість

150–180 П (Brookfield RVT 20° CSp.6, 20 об/хв)

Питома вага

1.6 ± 0.05 кг/л

Сухий залишок

40%

Стійкість до вологого стирання

Клас 4 (UNE EN ISO 11998)

Стійкість до миття по Гарднеру
Покривна здатність

1000 циклів ( UNE 48284)
Клас 1 (ISO 6504-3) Вихід 4.5 м²/л 2 шари

Вихід

8-10 м²/л/шар

Час сушки

- На дотик 30 хв.
- Міжшарова сушка 3-4 г.
- Повне: 15-20 діб

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ*:
Ретельно перемішати до повної однорідності продукту. Поверхні, призначені для
фарбування, повинні бути очищені від бруду, пилу, жиру і т.д. Якщо поверхня була раніше
пофарбована, переконатися, що стара фарба знаходиться в гарному стані і добре прилягає.
В іншому випадку
необхідно добре очистити поверхню і підготувати, використовуючи ґрунтівку Ізакріліко або
Фіксакріл. Використовувати пензель, валик або пістолет-розпилювач. Для першого шару
розвести фарбу на 15-20% водою. для другого - на 5-10% водою. Вимоги до води: чиста
питна вода. Чистку приладдя та інструментів виконувати водою відразу після
використання.
Не виконувати роботи при температурі основи і навколишнього середовища нижче + 7 ° С
і відносній вологості вище 80%. Не рекомендується фарбувати в сильну спеку або при
дощовій погоді.
*Детальніше в кінці каталогу

Сіамм

Ефект бархату
Стійкість до миття
Вишуканий декор

декоративна фарба з вишуканим
бархатним ефектом
Сіамм з точністю відтворює на поверхні стін вигляд
старовинного оксамиту. Широка різноманітність
відтінків
і
технік
нанесення
дозволяють
створювати ефектну гру світла і об'єму, завдяки
чому при різному освітленні можна спостерігати
легку переливчастість. Особливі характеристики
продукту дозволяють уникнути проблем із стиками
та перекриванням під час нанесення. Без запаху.
Має кваліфікацію А+.
Цей продукт отримав кваліфікацію, яка
засвідчує відсутність викидів шкідливих
речовин в пофарбованих приміщеннях.
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Здорове середовище
Ми дбаємо про навколишнє
середовище, знижуючи викиди
в атмосферу та сприяючи
створенню здорового оточення
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Для внутрішніх робіт

ВИГЛЯД

Оксамитова, з легким металізованим ефектом

КОЛІР

Срібний та золотий, тонування по карті кольорів

ТЕХНІЧНА КАРТА

Сіамм
Вишукане декоративне покриття з оксамитовим ефектом, що
нагадує благородні тканини з кашеміру та шовку. Фарба на
водній основі, зі спеціальними в'яжучими та металізованими
пігментами.
ВЛАСТИВОСТІ
- СІАММ, в залежності від кута падіння світла, з точністю
відтворює
вигляд
старовинного
оксамиту.
Широка
різноманітність відтінків і технік нанесення дозволяють
створювати ефектну гру світла і об'єму, завдяки чому при
різному освітленні можна спостерігати легку переливчастість.
- В'язкість і особливі характеристики продукту під час
нанесення дозволяють уникнути проблем із стиками і
перекриванням під час нанесення.
- Не містить шкідливих речовин. Продукт повністю безпечний
для людей і навколишнього середовища.
- Без запаху.
ЗАСТОСУВАННЯ
Покриття високої якості для захисту та декоративного оздоблення внутрішніх
приміщень.
Зовнішній вигляд

Оксамитовий, з легким металізованим ефектом

Колір

Срібний, золотий або тонування по карті

В’язкість

140–160 П (Brookfield RVT 20° CSp.6, 20 об/хв)

Питома вага

1.15 ± 0.05 кг/л

Сухий залишок
Вихід
Час сушки

32%
10-12 м²/л/шар
30-45 хв при відносній вологості 50%.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ*:
- На раніше підготовлену поверхню нанести фарбу Тейде в 1 або 2 шари, розведену на
20-30% водою, близьку за тоном кольору до фарби СІАММ.
- За допомогою шпателя середнього розміру з нержавіючої сталі нанести фарбу СІАММ
довільно в різних напрямках до повного покриття поверхні. До того, як покриття повністю
висохне, пройтися ще раз шпателем по поверхні для отримання бажаного бархатистого
ефекту.
- Для посилення стійкості до мокрого стирання можна додатково нанести акриловий
захисний невидимий лак КОТІС.
- Після закінчення роботи промити інструменти водою.
- Наносити продукт при температурі не нижче + 7ºC і не вище + 30ºC, при відносній
вологості повітря не більше 80%.
*Детальніше в кінці каталогу

Акватекс
акрилова емаль на водній основі, без запаху,
для фарбування всіх типів поверхонь
Акватекс - універсальна емаль для зовнішніх та
внутрішніх робіт, призначена для оздоблення стін,
дерев’яних та залізних поверхонь, попередньо
проґрунтованих. Підходить для фарбування меблів,
дитячих іграшок, плінтусів, радіаторів, ванних кімнат
та ін. Глянсова або матова, приємна на дотик. Відмінна
білизна. Не жовтіє. Стійка до УФ, перепаду температур
та дії атмосферних факторів. Швидко сохне.
Має кваліфікацію А+.

Висока стійкість до миття та стирання
Стійкість до вигорання
Придатна для вологих приміщень

Цей продукт отримав кваліфікацію, яка
засвідчує відсутність викидів шкідливих
речовин в пофарбованих приміщеннях.
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Для внутрішніх та зовнішніх робіт

ВИГЛЯД

Матовий та глянсовий

КОЛІР

Білий та тонування по NCS, RAL, Eurotrend, PYC та ін.

Фарба придатна для
фарбування іграшок
Відповідає нормативу
UNE EN 71-3 по безпеці
для фарбування іграшок.

ТЕХНІЧНА КАРТА

Акватекс
Високоякісна акрилова емаль на водній основі
ВЛАСТИВОСТІ
- Приємна на дотик.
- Гарне вирівнювання.
- Відмінна стійкість до мокрого тертя.
- Хороша адгезія на складних поверхнях.
- Не жовтіє з часом, навіть в темряві.
- Стійка до більшості миючих засобів.
- Стійкість до шкідливих впливів навколишнього середовища.
- Стійка до лужності основи, таких як цементні розчини, бетон, цегла ...
- Не містить органічних розчинників.
ЗАСТОСУВАННЯ
- Рекомендується для фарбування меблів, дитячих іграшок, дверей, вікон та ін.
- Захист найрізноманітніших поверхонь (правильно заґрунтованих), таких як
дерево, штукатурка і залізо.
- Для зовнішніх і внутрішніх робіт

Зовнішній вигляд

Матова та глянсова

Колір

Білий, тонування по RAL, NCS, Eurotrend та ін

Зчеплення

Відмінне

Питома вага

1.30 ± 0.05 кг/л

Сухий залишок

43%

Вихід(м2/л/шар) при товщині
сухого шару 35-50 мкм:

8-12

Висихання на дотик
Міжшарова сушка

30хв - 1г
5-6г

Вогнестійкість

A2-s1-d0 (UNE EN 13501-1:07)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ*:
Ретельно перемішати вміст упаковки до повної однорідності продукту.
Поверхні, призначені для фарбування, повинні бути очищені від бруду, пилу, жиру, іржі і т.д.
Для раніше пофарбованих поверхонь необхідно перевірити стан покриття і ступінь
закріплення фарби.
Для нанесення використовувати пензель, валик або пістолет-розпилювач.
Не проводити роботи при температурі навколишнього середовища нижче + 7ºC та при
відносній вологості вище 80%. Температура поверхні, призначеної для фарбування, при
нанесенні повинна бути на 2-3 ºC вище точки роси. Не рекомендується проводити роботи
в дощову погоду, при сильному вітрі або в занадто спекотні дні.
**Детальніше в кінці каталогу

Fachadas
Захист та декор
для фасадів

Імпермісаль Лісо
фасадне покриття вищого класу, що
залишається незмінним довгі роки
Імпермісаль Лісо - фарба, спеціально призначена
для захисту, декору і гідроізоляції фасадів,
особливо зорієнтованих на північ або знаходяться
в умовах підвищеної вологості. Захищає бетон від
карбонізації. Абсолютно водо- та вологостійка.
Практично не схильна до старіння від дії
атмосферних чинників, сонця, змін клімату.
Фасади, пофарбовані цією фарбою, мають
властивість самоочищення під дією дощу.
Добавки проти грибка та цвілі
Витримує мікротріщини
Не старіє від дії атмосферних явищ

ЗАХИСТ
МІНІМУМ
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Для зовнішніх та внутрішніх робіт

ВИГЛЯД

Матовий шовковистий

КОЛІР

Білий та тонування по NCS, RAL, Eurotrend, PYC та ін.

Захист від негоди
Довготривалий захист
від шкідливої дії дощу,
вітру або УФ променів

ТЕХНІЧНА КАРТА

Імпермісаль Лісо
Акрилова гідроізолююча фарба екстра-класу, призначена для
захисту і гідроізоляції фасадів. Відповідає нормативу UNE-EN
продуктів і систем для захисту і ремонту бетонних конструкцій
ВЛАСТИВОСТІ
- Водовідштовхувальні властивості, не проникає дощова вода.
- Висока паропроникність, що дозволяє основі «дихати».
- Витримує невеликі розширення і скорочення основи від перепадів температури. Перекриває невеликі тріщини і мікротріщини.
- Висока стійкість до шкідливого впливу атмосферних чинників.
- Самоочищення під дощем завдяки гладкій текстурі покриття.
- Бар'єр проти карбонізації бетону завдяки непроникності для СО2.
- Стійкість до лужності основи таких будівельних матеріалів, як
цемент, бетон, цегла та ін.
- Перешкоджає утворенню цвілі та грибка на поверхні.
ЗАСТОСУВАННЯ
Спеціально призначена для захисту і гідроізоляції фасадів, зорієнтованих на північ або
які знаходяться в умовах підвищеної вологості, щоб уникнути згубного впливу вологості.
Зовнішній вигляд
Матова шовковиста
Колір

Білий, тонування по RAL, NCS, Eurotrend та ін

В’язкість

150–200 П (Brookfield RVT 20° CSp.6, 20 об/хв)

Питома вага

1.47 ± 0.05 кг/л

Сухий залишок

46%

Водопроникність

W = 0,02 кг/м²*ч0,5.Низька (UNE EN 1062-3)

Паропроникність

Клас 1 Sd : 0,27 m середня (UNE-EN ISO 7783-2)

Опір до розтягу
Проникність CO2

1,35 N/mm2 (UNE EN 1542:2000)
Sd : 100 m (UNE-EN ISO 1062-6:2003)

Стійкість до вологого стирання

Superior більше 10000 циклів ( UNE 48284)

Вихід

8-12 м²/л/шар

Прискорене старіння

Незмінне (UNE 48250)

Час сушки

- На дотик 1г.
- Міжшарова сушка 3г.
- Повне: 15-20 діб

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ*:
Ретельно перемішати. Поверхні повинні бути очищені від бруду, пилу, жиру, висолів і т.д. Для
раніше пофарбованих поверхонь перевірити стан фарби та її прилягання до основи.
Поверхні зі старою фарбою в незадовільному стані рекомендується попередньо очистити і
обробити ґрунтівкою ІЗАКРІЛІКО. Наносити фарбу за допомогою пензля, валика або
пістолета-розпилювача. Рекомендується наносити два шари фарби для повної гідроізоляції
поверхні. Для першого шару розвести фарбу на 15-20% водою. Для другого шару - на 5-10%
або наносити без розведення. Малярський інструмент і плями очищаються водою.
Не проводити роботи при температурі навколишнього повітря і стін нижче + 7 ° С, а також
при відносній вологості більше 80%, в переддень дощу, сильну спеку і при сильному вітрі.
***Детальніше в кінці каталогу

Гідрофуго

водовідштовхувальна акрилова фарба з
відмінними гідрофобними властивостями

Відповідає нормативу UNE-EN для
продуктів і систем для захисту і
ремонту бетонних конструкцій

Гідрофуго - матова акрилова фарба високої якості,
що дозволяє використовувати її не тільки для
внутрішніх, але і для зовнішніх робіт. Для стін і
стель, де потрібна якісна, тонка на дотик обробка, і
високий вологозахист пофарбованої поверхні.
Фарба є гідрофобною - відштовхує воду. Висока
паропроникність дозволяє поверхні «дихати».
Має кваліфікацію А+.
Цей продукт отримав кваліфікацію, яка
засвідчує відсутність викидів шкідливих
речовин в пофарбованих приміщеннях.
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Для внутрішніх та зовнішніх робіт

ВИГЛЯД

Матовий

КОЛІР

Білий та тонування по NCS, RAL, Eurotrend, PYC та ін.

ТЕХНІЧНА КАРТА

Гідрофуго
Матова акрилова водоемульсійна фарба, що
відповідає нормативу UNE-EN для продуктів і
систем для захисту і ремонту бетонних конструкцій
ВЛАСТИВОСТІ
- Відмінне зчеплення з будівельними матеріалами.
- Водовідштовхуючі властивості. Вологонепроникність.
- Паропроникність, що дозволяє поверхні «дихати».
- Висока стійкість до дії атмосферних чинників.
- Для зовнішніх і внутрішніх робіт.
- Не розбризкується і не капає при нанесенні.
- Висока покривана здатність і відмінна білизна.
- Не жовтіє.
ЗАСТОСУВАННЯ
Для стін і стель, для внутрішніх та зовнішніх приміщень, де потрібен високий вологозахист пофарбованої поверхні.
Зовнішній вигляд

Матова

Колір

Білий, тонування по RAL, NCS, Eurotrend та ін

В’язкість

150–180 П (Brookfield RVT 20° CSp.6, 20 об/хв)

Питома вага

1.6 ± 0.05 кг/л

Сухий залишок

42%

Водопроникність

W = 0,02 кг/м²*ч0,5.Низька (UNE EN 1062-3)

Паропроникність

Sd : 0,11 m Висока (UNE-EN ISO 7783-2)

Опір до розтягу
Покривна здатність

1,24 N/mm2 (UNE EN 1542:2000)
Клас 1 ( ISO 6504-3) при 4,5 м²/л в 2 шари

Стійкість до вологого стирання

Клас 2 ( UNE EN ISO 11998)

Вихід

8-12 м²/л/шар

Час сушки

- На дотик 30 хв
- Міжшарова сушка 3-4г
- Повне: 15-20 діб

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ*:
Ретельно перемішати до повної однорідності. Поверхні повинні бути очищені від бруду,
пилу, жиру і т.д. Якщо поверхня була раніше пофарбована, переконатися, що стара фарба
знаходиться в гарному стані і добре прилягає. В іншому випадку необхідно добре очистити
поверхню і підготувати, використовуючи ґрунтівку Ізакріліко або Фіксакрил.
Для першого шару розвести фарбу на 10-15% чистою питною водою. Другий шар на 5-10%
водою. Використовувати пензель, валик або пістолет-розпилювач. Чистку приладдя та
інструментів виробляти водою відразу після використання
Не виконувати роботи при температурі основи і навколишнього середовища нижче + 7 ° С
і відносній вологості вище 80%. Не рекомендується фарбувати в сильну спеку або при
дощовій погоді.
***Детальніше в кінці каталогу

Ревісаль Лісо

акрилова фарба з високою стійкістю до
лужності основи і атмосферних факторів

Ревісаль Лісо - це покриття високої якості для
захисту та оздоблення фасадів, для внутрішніх
приміщень, наприклад, вологих, підвальних або
коридорів. Відповідає нормативу UNE-EN для
продуктів і систем по захисту і ремонту бетону.
Стійка для дощової води. Паропроникність, що
дозволяє поверхні «дихати». Стійкість до
шкідливого впливу атмосферних чинників. Висока
покривна
здатність.
Стійка
до
перепаду
температур та дії атмосферних факторів.
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Для зовнішніх та внутрішніх робіт

ВИГЛЯД

Матовий

КОЛІР

Білий та тонування по NCS, RAL, Eurotrend, PYC та ін.

Паропроникна
Стійка до дії атмосферних явищ
Висока покривна здатність

8

РОКІВ

ЗАХИСТ
МІНІМУМ

Захист від негоди
Довготривалий захист
від шкідливої дії дощу,
вітру або УФ променів

ТЕХНІЧНА КАРТА

Ревісаль Лісо
Акрилова фарба з високою стійкістю до дії атмосферних
факторів та лужності основи, призначена для захисту фасадів.
Відповідає нормативу UNE-EN продуктів і систем для захисту і
ремонту бетонних конструкцій
ВЛАСТИВОСТІ
- Водовідштовхувальні властивості, не проникає дощова вода.
- Паропроникність, що дозволяє основі «дихати».
- Висока стійкість до впливу атмосферних факторів.
- Висока покривна здатністість.
- Відмінне зчеплення з будівельними матеріалами.
ЗАСТОСУВАННЯ
Покриття високої якості для захисту та декоративного оздоблення фасадів або
внутрішніх приміщень, наприклад, вологих підвальних або коридорів.
Зовнішній вигляд

Матова

Колір

Білий, тонування по RAL, NCS, Eurotrend та ін

В’язкість

150–200 П (Brookfield RVT 20° CSp.6, 20 об/хв)

Питома вага

1.5 - 1,7 ± 0.05 кг/л в залежності від кольору

Сухий залишок

45-47% в залежності від кольору

Водопроникність

W = 0,09 кг/м²*ч0,5.Низька (UNE EN 1062-3)

Паропроникність

Sd : 0,20 m Середня (UNE-EN ISO 7783-2)

Опір до розтягу
Прискорене старіння

1,26 N/mm2 (UNE EN 1542:2000)
Незмінне (UNE 48251)

Стійкість до вологого стирання

Більше 10.000 циклів (UNE 48284)

Вихід

8-10 м²/л/шар

Час сушки

- На дотик 30 хв
- Міжшарова сушка 4-6г
- Повне: 15-20 діб

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ*:
Ретельно перемішати. Поверхні очистити від бруду, пилу, жиру, висолів і т.д. Для раніше
пофарбованих поверхонь перевірити стан фарби та її прилягання до основи. Поверхні зі
старою фарбою в незадовільному стані попередньо очистити і обробити ґрунтівкою
ІЗАКРІЛІКО. Наносити фарбу за допомогою пензля, валика або пістолета-розпилювача.
Рекомендується наносити два шари фарби для повної гідроізоляції поверхні. Для першого
шару розвести фарбу на 15-20% водою. Для другого шару - на 5-10% або наносити без
розведення. Малярський інструмент і плями очищаються водою.
Не проводити роботи при температурі навколишнього середовища і стін нижче + 7 ° С, а
також при відносній вологості більше 80%, в переддень дощу, сильну спеку і сильному вітру.
***Детальніше в кінці каталогу

Ревісаль Ругосо
структурна фарба з кварцевим наповнювачем
для захисту та декору фасадів
Ревісаль Ругосо - акрилова фарба для захисту та
декоративного оздоблення фасадів та внутрішніх
приміщень. Стійкість до перепаду температур та
шкідливого впливу атмосферних чинників, дощу,
УФ. Висока покривна здатність, зносостійкість та
паропроникність. Для досягнення ефектного
декоративного
оздоблення,
рекомендується
використовувати
воскову
мастику
Патіна
Травертин.
Різноманітні декоративні ефекти
Витримує мікротріщини
Не старіє від дії атмосферних явищ

ЗАХИСТ
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Для зовнішніх та внутрішніх робіт

ВИГЛЯД

Матовий, структурний

КОЛІР

Білий та тонування по NCS, RAL, Eurotrend, PYC та ін.

Захист від негоди
Довготривалий захист
від шкідливої дії дощу,
вітру та УФ променів

ТЕХНІЧНА КАРТА

Ревісаль Ругосо
Акрилова структурна фарба з високою стійкістю до дії атмосферних факторів та лужності основи, призначена для захисту
фасадів. Приховує незначні недоліки поверхні.
ВЛАСТИВОСТІ
- Водовідштовхувальні властивості, не проникає дощова вода.
- Паропроникність, що дозволяє основі «дихати».
- Висока стійкість до впливу атмосферних факторів.
- Висока покривна здатністість.
- Відмінне зчеплення з будівельними матеріалами.
- Бар’єр проти карбонізації бетону.
- Гарна гнучкість і еластичність, не тріскається при нанесенні
навіть товстим шаром.
ЗАСТОСУВАННЯ
Покриття високої якості для захисту та декоративного оздоблення фасадів або
внутрішніх приміщень, наприклад, вологих підвальних або коридорів.
Зовнішній вигляд

Матова, структурна

Колір

Білий, тонування по RAL, NCS, Eurotrend та ін

Зчеплення

Відмінне

Питома вага

1.76 ± 0.05 кг/л

Сухий залишок

64%

Водопроникність

W = 0,09 кг/м²*ч0,5.Низька (UNE EN 1062-3)

Паропроникність

Sd : 0,33 m Середня (UNE-EN ISO 7783-2)

Опір до розтягу
Прискорене старіння

1,27 N/mm2 (UNE EN 1542:2000)
Незмінне (UNE 48251)

Стійкість до вологого стирання

Більше 10.000 циклів (UNE 48284)

Вихід

1-1,5 м²/кг/шар

Час сушки

- На дотик 1-3 год
- Міжшарова сушка 4-6г
- Повне: 15-20 діб

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
Ретельно перемішати. Поверхні очистити від бруду, пилу, жиру, висолів і т.д. Для раніше
пофарбованих поверхонь перевірити стан фарби та її прилягання до основи. Поверхні зі
старою фарбою в незадовільному стані попередньо очистити і обробити ґрунтівкою
ІЗАКРІЛІКО. Використовувати пензель, валик (фасадний або поролоновий-структурний),
пістолет-розпилювач, шпатель або спеціальні гребінки для отримання різних рельєфів.
Розведення - чистою питною водою: 1й шар (грунтуючий) 10-15%, наносити фасадним
валиком, 2й шар - 5-10% або без розведення. Потім за допомогою
поролонового-структурного валика надати свіжо нанесеній фарбі необхідну текстуру.
Малярний інструмент і плями очищаються водою. Не проводити роботи при температурі
навколишнього середовища і стін нижче + 7 ° С, а також при відносній вологості більше
80%, в переддень дощу, сильну спеку і сильному вітру.
***Детальніше в кінці каталогу

Ізакріліко

Зміцнення крихких поверхонь та
регулювання пористості.
Глянсовий лак для стін.

Акриловий ґрунт-концентрат для
підготовки поверхонь перед
подальшим фарбуванням
Ізакріліко - глубокопроникна ґрунтівка на основі
водної диспресії акрилових сополімерів з дрібним
розміром частинок з дуже хорошою проникаючою
здатністю. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.
Рекомендується під водорозчинні фарби, для
зміцнення поверхонь в поганому стані і в якості
регулятора пористості. Повністю заповнює пори
гіпсу, штукатурки та ін. Можно використовувати як
глянсовий лак для стін
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Здорове середовище
Ми дбаємо про навколишнє
середовище, знижуючи викиди
в атмосферу та сприяючи
створенню здорового оточення
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Для зовнішніх та внутрішніх робіт

ВИГЛЯД

Як грунт - невидимий, як лак - глянсовий

КОЛІР

Після висихання абсолютно прозорий

ТЕХНІЧНА КАРТА

Ізакріліко
Глубокопроникна ґрунтівка на основі водної дисперсії
акрилових сополімерів з дрібним розміром частинок.
ВЛАСТИВОСТІ
-Дуже хороша проникаюча здатність.
-Для внутрішніх та зовнішніх робіт.
-Зміцнення поверхонь в поганому стані.
-Регулює пористість старих стін та поверхонь в поганому стані.
-Повністю заповнює пори гіпсу, штукатурки та ін.
-Паропроникна. Дозволяє поверхні «дихати».
-Відмінне зчеплення з більшістю будівельних матеріалів.
-Збільшується зчеплення з наступними шарами фінішних
покриттів.
- Стійкість до лужності основи.
ЗАСТОСУВАННЯ
Грунтівка під водорозчинні фарби для внутрішніх та зовнішніх робіт. Зміцнює
поверхні в поганому стані та регулює пористість.
Зовнішній вигляд

Як грунт - невидимий, як лак - глянсовий

Колір
В’язкість

Молочно-білий, після висихання абсолютно
прозорий
5–10 П (Brookfield RVT a 20° )

Питома вага

1.05 ± 0.05 кг/л

Розведення

Грунтівка - 1:5-6 частин питної води
Лак - 1:1 частин чистої питної води

Вихід

15 -60 м²/л/шар залежить від пористості основи

Час сушки

- На дотик 20-30 хв.
- Міжшарова сушка 2-3 г.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ*:
Перемішати продукт до повної однорідності.
Використовувати пензель, валик або пістолет-розпилювач.
Рекомендується водний розчин:
В якості фіксатора основи: 1 вагова частина «Ізакріліко» на 5- вагових частини води.
Як лаку-закріплювача: розвести водою на 50-100%. В цьому випадку покриття буде
блискучим і стійким до миття.
Вимоги до води: чиста і питна.
Не проводити роботи при температурі нижче +5 ° С.
*Детальніше в кінці каталогу

*

Нові або нефарбовані поверхні:
Бетон: повністю затверділий (мін. 30 днів). Видалити відшарування. Нанести ґрунтівку Ізакріліко або Фіксакрил.
Будівельний розчин: Очистити поверхню від висолів та лужності за допомогою розведеного Сульфату цинку. При потребі
проґрунтувати поверхні ґрунтівками Ізакріліко або Фіксакрил.
Фіброцемент: Позбавитися високої лужності та нанести ґрунтівки Ізакріліко або Фіксакрил.
Гіпс: Нанести один шар ґрунтівки Ізакріліко або Фіксакрил, щоб зкріпити поверхню, зменшити поглинання та полегшити
подальше нанесення фарби.
Гіпсокартон: нанести два шари фарби без попереднього ґрунтування (крім випадків, коли поверхня в поганому стані).

Стара фарба в гарному стані:
Незалежно від основи, яку потрібно перефарбувати, її зовнішній вигляд повинен бути однорідним. Блискучі поверхні
відшліфувати, щоб відкрити пори та сприяти зчепленню. Перевірити адгезію та стійкість старої фарби. Виправити
будь-які нерівності текстури або планіметрії відповідними шпаклівками. Якщо пофарбована поверхня має неоднорідний
вигляд (ділянки з різними матеріали чи кольорами, відремонтовані, тощо), рекомендується нанести 1 шар ґрунт-фарби
Фіксенол Пігментадо потрібного кольору або М14, щоб скорегувати колір, поглинання та зовнішній вигляд поверхні.

Раніше пофарбовані поверхні в поганому стані:
Крихка: Якщо поверхня старої фарби погано тримається, схильна до дефектів таких, як меління, пухирці, лущення,
розтріскування тощо, її потрібно повністю видалити. Потім слід нанести шар Ізакріліко та два шари фарби. Якщо основа
знаходиться в поганому стані від впливу ерозії, слід нанести ґрунтівку Фіксакрил і два шари фарби.
Цвіль та водорості (чорні сліди): Усуньте та дезинфікуйте цвіль або водорості, використовуючи щітку та розведений
розчин 10% (1:10) побутового відбілювача або перекису водню.
Солі металів (іржа): це речовини, що виходять з бетонних плит та мають червонуватий чи жовтуватий колір. Потрібно
ретельно зачистити поверхню щіткою, нанести два шари фарби Тіксоваль проти плям, а потім пофарбувати поверхню.

**

Поверхні нові або раніше нефарбовані:
Залізо і сталь: Видалити залишки прокатки, іржі, обробивши поверхні струменем абразиву або очистивши їх щіткою
механічним способом або вручну. Для найкращого захисту металу рекомендується нанести два шари ґрунтівки Ізалнокс
Мультіадеренте Аква. Приступити до фарбування.
Оцинковані поверхні, нержавіюча сталь і алюміній: Видалити залишки жиру і бруду, які можуть залишатися на поверхні.
Правильно захистити поверхню нанесенням двох шарів Ізалнокс Мультіадеренте Аква. Приступити до фарбування.
Дерев'яні поверхні: Очистити поверхню від можливих залишків жиру, бруду, пилу і виправити можливі дефекти поверхні.
Відшліфувати і нанести два шари ґрунтівки Ксанол Фондо або Ксанол Порозаповнювач. Приступити до фарбування.
Бетон і похідні: Видалити небажані домішки, жир, пил, бруд. Нанести два шари ґрунтівки Ксанол Порозаповнювач.

Раніше пофарбовані поверхні:
Залізо і сталь: Якщо пофарбована поверхня знаходиться в незадовільному стані, необхідно видалити емаль Декапантом
Кітапінтурас. Видалити будь-які залишки прокатки. Видалити залишки іржі, обробивши поверхні струменем абразиву
або очистивши їх щіткою механічним способом або вручну. Правильно захистити поверхню нанесенням двох шарів
ґрунтівки Ізалнокс Мультіадеренте Аква. Потім приступити до фарбування.
Оцинковані поверхні, нержавіюча сталь і алюміній: Якщо пофарбована поверхня знаходиться в незадовільному стані,
необхідно видалити емаль Декапантом Кітапінтурас. Видалити залишки жиру і бруду, які можуть залишатися на поверхні.
Правильно захистити поверхню нанесенням двох шарів залнокс Мультіадеренте Аква. Приступити до фарбування.
Дерев'яні поверхні: Якщо емаль знаходиться в гарному стані, необхідно злегка відшліфувати поверхню, в іншому
випадку видалити емаль Декапантом Кітапінтурас. Очистити поверхню від можливих залишків жиру, бруду, пилу і
виправити можливі дефекти поверхні. Відшліфувати і нанести два шари ґрунтівки Ксанол Фондо або Ксанол
Порозаповнювач. Потім приступити до фарбування.
Бетон, гіпс і похідні: Видалити небажані домішки, викристалізовані солі, селітри і т.д. Нанести два шари ґрунтівки
Ксанол. Фарбувати.
Відходи та оточуюче середовище:
Вжити необхідних заходів для мінімізації відходів. Використати всі можливі способи для повторного використання або
переробки. Не зливати в каналізацію та водойми. Вжити заходів щодо не потрапляння в навколишнє середовище.
Утилізовувати продукт та порожню тару чи упаковку слід відповідно до чинного місцевого/національного законодавства.
Продукт повинен бути нейтралізований або знищений шляхом контрольованого спалювання у спеціалізованих хімічних
установках для сміття відповідно до місцевих норм.
Безпека
Підходить для домашнього використання. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не класти фарбовані поверхні в рот.
Зберігати фарбу подалі від високих температур, прямого впливу сонця та морозу.

***

Нові або нефарбовані поверхні:
Бетон: повністю затверділий (30 діб). Видалити мастило від опалубки.
Будівельний розчин і бетон: очистити поверхню від висолів та лугу. При підвищеній пористості нанести ґрунтівку
Ізакріліко.
Фіброцемент: усунути підвищену лужність і нанести розбавлену ґрунтівку Ізакріліко для коригування пористості.
Гіпс пористий: Нанести один шар розведеної ґрунтівки Ізакріліко для коригування пористості.
Гіпс крихкий: Нанести один шар фіксатора ФІКСАКРІЛ для утворення поверхневої еластичної «сітки», що забезпечить
випаровування, зменшить адсорбцію і полегшить подальше нанесення фарби.

Стара фарба в гарному стані:
Незалежно від виду поверхні, необхідно надати їй однорідний вид, відшліфувати злегка залиснілі місця, щоб відкрити
пори для поліпшення зчеплення фарби з поверхнею. Усунути можливі дефекти текстури і планіметрії за допомогою
ремонтних штукатурок. Переконатися в сумісності фарби.

Раніше пофарбовані поверхні в поганому стані (Патології):
Цвіль і водорості (чорні плями): Видалити водорості і цвіль та продезинфікувати поверхню, використовуючи щітку і
розчин лугу або перекис водню (1:10 об’єму). Після цього нанести два шари фарби Імпермісаль Лісо, яка запобігає появі
плям цвілі і водоростей на поверхні.
Висоли: Ретельно очистити поверхню щіткою і обробити розчином проти висолів. Після обробки наносити фарбу по
технології.
Солі металів: Ретельно очистити поверхню щіткою, нанести два шари фарби Тіксоваль проти диму, після чого нанести
фарбу за технологією.
Вологість: На поверхні, що руйнуються через вологість, нанести один шар Фіксакріл для створення поверхневої
еластичною «сітки» і два шари фарби.

Раніше пофарбовані поверхні в поганому стані (Розтріскування):
Стару, погано закріплену фарбу з проблемами меління, раковинами, пухирцями, тріщинами, відшаровування і т.д.,
необхідно повністю видалити водою під тиском або відшліфувати, нанести шар ґрунтівки Ізакріліко або Фіксакрил, і потім
2 шари фарби.
Для ремонту тріщин: ретельно очистити і проґрунтувати сумішшю фарби Антіготерас з водою в пропорції 3: 2, після чого
закрити тріщини пастою, приготовленої з піску і фарби Антіготерас. Потім нанести фарбу за технологією.

Відходи та оточуюче середовище:

Вжити необхідних заходів для мінімізації відходів. Використати всі можливі способи для повторного використання або
переробки. Не зливати в каналізацію та водойми. Вжити заходів щодо не потрапляння в навколишнє середовище.
Утилізовувати продукт та порожню тару чи упаковку слід відповідно до чинного місцевого/національного законодавства.
Продукт повинен бути нейтралізований або знищений шляхом контрольованого спалювання у спеціалізованих хімічних
установках для сміття відповідно до місцевих норм.

Безпека

Підходить для домашнього використання. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не класти фарбовані поверхні в рот.
Зберігати фарбу подалі від високих температур, прямого впливу сонця та морозу.

ДП “ІЗАЛАЙН”

Офіційний представник ISAVAL Pinturas в Україні
04074 м.Київ, вул.Новозабарська 2/6, а/с 234
044 501 89 26
099 915 16 03
www.isaval.kiev.ua

