Ambiance
Color Tester

Тестер кольору

- Тестер фарби «три в одному» містить тон, продукт і
малярський валик
- Простий спосіб випробувати різноманітні тони фарби
на стіні
- Зручна для користувача упаковка, що зменшує
залишки фарби

Властивості продукту

Тестер фарби Sadolin Ambiance «три в одному» містить тон, продукт і малярський
валик, даючи Вам можливість зручно випробувати різноманітні тони фарби на стіні в
себе вдома. Тестер фарби в новому рішенні зручно використовувати, немає потреби
в окремому валику для фарбування, а весь процес роботи протікає швидше й не
створює проблем. Використовуючи міні-валик тестера, можна наносити фарбу на
поверхню так само, як і звичайним валиком, тому результат, отриманий за допомогою
тестера, буде максимально близьким до досягнутого пізніше кінцевого результату.
Тестер кольору включає глибокоматову фарбу для стін на водній основі, яка практично
не має запаху й вирізняється дуже низьким вмістом ЛОС (VOC) (≤ 2 г/л). Тестер
доступний для 54 тонів фарби з кольорової палітри Sadolin Ambiance.

Сфера використання

Тестер використовується для внутрішніх робіт на рівній поверхні стіни (гіпсові плити,
зашпакльовані мінеральні поверхні) і допомагає обрати відтінок кольору. Обираючи
відповідний тон для меблів, рекомендуємо пофарбувати міцний картон або щільний
папір за допомогою тестера і прикласти зразок до меблів, щоб зрозуміти, чи пасує
обраний відтінок до цієї поверхні.

Підготовка поверхні

• Базова поверхня повинна бути сухою й очищеною від пилу, забруднень і всього,

що може завадити зчепленню фарби з поверхнею. Попередньо пофарбовану
поверхню вимити теплою водою. Для миття сильно забрудненої поверхні
використовувати мийний засіб, потім ополоснути поверхню чистою водою.
• Стару фарбу, що відшарувалася, і слабко зв’язані поверхневі шари видалити до
щільної основи.
• Нерівності, отвори й тріщини на поверхні заповнити відповідною шпаклівкою з
асортименту продукції Sadolin, наприклад Maxi Pro, Maxi. Висохлу зашпакльовану
поверхню обшліфувати до гладкості й видалити з поверхні шліфувальний пил.
• Пористі, наприклад зашпакльовані або попередньо не пофарбовані оштукатурені
та бетонні поверхні, а також гіпсові плити заґрунтувати фарбою Grund.
Перед використанням струсити тестер фарби Ambiance Color Tester.
Зніміть кришку тестера, злегка повернувши її за лінією перфорації.
Потім обережно зніміть захисну наклейку під валиком.
Злегка стисніть тубу, щоб фарба з туби потрапила на валик.
Тримаючи тестер з обох сторін, нанесіть фарбу на стіну, виконуючи вертикальні
рухи.
• Дайте пофарбованій поверхні висохнути відповідно до вимог, потім нанесіть на
поверхню другий шар фарби, що дозволить забезпечити максимальну
відповідність кольору отриманого результату відтінку кольору нанесеної пізніше
фарби.
• Сонячне світло значно впливає на те, як саме виглядають ті чи інші відтінки
кольорів у приміщенні. Якщо ви хочете переконатися в тому, що обраний відтінок
такий, як потрібно, погляньте на зразок кольору, нанесений на стіну, і вранці, і
ввечері, використовуючи і природне, і штучне освітлення.
• Увага! Необхідно враховувати, що глибокоматовий тон тестера може злегка
відрізнятися від кінцевого результату, якщо для фінішної обробки
використовується фарба з вищим ступенем глянцю.

Використання тестера

•
•
•
•
•

Фінішна обробка

• Фінішну обробку поверхні виконувати покривною фарбою відповідного кольору.
• Перед фінішним фарбуванням стіни краї фарби, тестером нанесеної на стіну для

вибору відтінку, варто обшліфувати шліфувальною шкуркою, що дозволить
досягти максимально рівного кінцевого результату.

Фарби для стін і стель

Технічні характеристики (EN 13 300)

Сфера використання

сухі приміщення, для внутрішніх робіт

Зв’язувальна речовина

дисперсія співполімерів

Ступінь глянцю (G 60 °)

глибокоматова

Покривна здатність (1 шар)

на попередньо пофарбованих поверхнях: 10–12 м2/л,
на поглинальних поверхнях: 7–9 м2/л

Покривна здатність тестера
об’ємом 30 мл (1 шар)

0,25–0,3 м2

Час висихання

сухий на дотик через 0,5 години, можна перефарбовувати через 1–2 години

(23 °C, відносна вологість 50 %)

Тони

54 готові тони колекції кольорів Sadolin Ambiance

Робочий інструмент

тестер продається з міні-валиком

Очищення робочих інструментів

водою, одразу після використання

Вміст ЛОС (VOC)

≤ 2 г/л (в ЄС гранично допустимий вміст ЛОС щодо цього продукту
(підгрупа «А/а») — 30 г/л)

Зберігання

зберігати ємність з фарбою щільно закритою й захищеною від замерзання в
сухому й прохолодному місці за температури +5…+30 °C

Термін зберігання

у непошкодженій заводській тарі — 2 роки

Пакування

30 мл

Рекомендації щодо фарбування й
догляду за поверхнею

 іж нанесенням шарів дати пофарбованій поверхні висохнути відповідно до вимог.
М
Необхідна температура повітря й поверхні під час фарбування +10…+25 °C (рекомендована
температура +18 ± 2 °C), відносна вологість повітря 40…80 % (рекомендована — 65 %).
Температура, нижча або вища за допустиму, й/або протяг під час фарбування можуть
зумовити утворення неякісної фарбувальної плівки.

Безпека праці

 берігати в недоступному для дітей місці. Працювати в добре вентильованому приміщенні
З
й використовувати засоби індивідуального захисту. У випадку проковтування хімікату
негайно звернутися до лікаря. У випадку поганого самопочуття звернутися в
токсикологічний центр або до лікаря. Містить: сполука C(M)IT/MIT (3 : 1) і 1,2-бензізотіазол3(2H)-он. Може викликати алергічну реакцію.

Охорона навколишнього середовища
й поводження з відходами

 ісля закінчення роботи щільно закрити ємність з фарбою. Не зливати продукт у
П
каналізацію або водойми. Рідкі залишки фарби доставляти в місце збору шкідливих
речовин і лише повністю порожні ємності направляти на підприємство з поводження з
відходами.

Виробник

Akzo Nobel, Англія.

Представник

 OB «Акзо Нобель Холдінг Україна», Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка,
T
буд. 11, корп. Б, оф. 700, тел.: (044) 581 8592

Наведені в описі продукту дані отримано в лабораторних умовах, тому вони можуть варіюватися залежно від методу нанесення продукту на поверхню,
погодних умов і т. д. Надану інформацію можна використовувати як інструкцію при виборі продуктів і методів роботи. Представник не несе відповідальності за шкоду, спричинену через ігнорування правил користування продуктом або застосування продукту не за призначенням. За додатковою
інформацією просимо звертатися до представника продукту. Представник продукту залишає за собою право вносити зміни в наведені дані без
попереднього повідомлення.

Фарби для стін і стель

www.sadolin.ua

