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Властивості продукту  Ґрунтувальна фарба для внутрішніх робіт, що заповнює пористу базову поверхню, 
легко наноситься і добре розрівнюється. Продукт допомагає вирівнювати всмокту-
вальну здатність базової поверхні й утворює поверхню, придатну до нанесення по-
кривної фарби. Ґрунтувальна фарба заповнює пористу поверхню, що сприяє змен-
шенню витрат покривної фарби. Продукт на водній основі, білого кольору, швидко 
висихає. Фарба відповідає вимогам екомаркування Європейського союзу, майже 
без запаху та з дуже низьким вмістом ЛОС (≤ 1 г/л)

Сфера використання  Продукт призначений для ґрунтування стін і стель у сухих приміщеннях під час 
внутрішніх робіт, наприклад у жилих і дитячих кімнатах, на кухнях, у коридорах, 
офісах, а також громадських приміщеннях

Базова поверхня  Можна застосовувати для ґрунтування пористої базової поверхні, наприклад за-
шпакльованої поверхні, а також гіпсових плит, що раніше не фарбувалися, відшту-
катурених і бетонних поверхонь перед фінішним фарбуванням поверхні

Підготовка поверхні •  Базова поверхня має бути сухою та очищеною від пилу, бруду і всього, що могло б 
перешкоджати зціпленню фарби з поверхнею. Поверхню, що була раніше пофар-
бована, вимити теплою водою. Для миття сильно забрудненої поверхні використо-
вувати мийний засіб, потім прополоскати поверхню чистою водою.

 •  Стару фарбу, що відшарувалася, і слабо зв’язані шари поверхні видалити до міцної 
основи. Для досягнення найкращого прилипання поверхню, покриту глянцевою 
фарбою, обробити наждачним папером.

 •  Нерівності, отвори та тріщини на поверхні заповнити відповідною шпаклівкою з 
асортименту продукції Sadolin, наприклад Maxi Pro чи Maxi. Зашпакльовану по-
верхню, що висохла, відшліфувати до гладкості та видалити з поверхні 
шліфувальний пил

Ґрунтування •  Пористу поверхню, наприклад зашпакльовану поверхню або поверхню, що раніше 
не фарбувалася, заґрунтувати 1 шаром продукту Grund.

 •  Ґрунтувальна фарба готова до використання. За необхідності розбавити фарбу чи-
стою водою до 10 % об’єму.

 •  Як робочий інструмент для фарбування використовувати відповідний валик, пен-
зель або розпилювач. Перед використанням фарбу ретельно перемішати.

 •  Між нанесенням шарів дати пофарбованій поверхні висохнути відповідно до вимог. 
Необхідна температура повітря та поверхні під час фарбування +10…+25 °C (реко-
мендована температура +18 ± 2 °C), відносна вологість повітря 40–80 % (рекомен-
дована — 65 %). Температура, нижча або вища за припустиму, і/або протяг під час 
фарбування можуть зумовити утворення неякісної плівки фарби.

 •  Після ґрунтування поверхню злегка відшліфувати дрібнозернистою шліфувальною 
шкуркою та видалити з поверхні шліфувальний пил

Фінішна обробка •  Фінішну обробку заґрунтованої поверхні виконати відповідною латексною фарбою 
з асортименту продукції Sadolin, наприклад серії Ambiance або Bindo

5-8
m²/l

10-25°C

Ґрунтувальна фарба для стін і стель
 - Ґрунтувальна фарба на водній основі, що має дуже 

гарну заповнювальну здатність.
 - Вирівнює всмоктувальну здатність пористої поверхні.
 - Зменшує витрати покривної фарби.

1-2 h

 

Фарби для стін та стелі
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Технічні характеристики (EN 13 300)

Сфера використання сухі приміщення під час внутрішніх робіт.
Зв’язувальна речовина дисперсія співполімерів.
Ступінь глянцю (G 60°) глибокоматова.
Покривна здатність (1 шар) 5–8 м²/л залежно від пористої базової поверхні.
Час висихання (23 ºC, RН 50 %) сухий на дотик через 0,5 години, можна перефарбовувати через 1–2 години.
Розріджувач чиста вода, до 10 % від об’єму фарби.
Колір біла.
Робочі інструменти пензель, валик, розпилювач.
Розпилення насадка 0,017–0,025 дюйма, тиск 150–200 бар, кут розпилення 30–60°.
Очищення робочих інструментів водою, одразу після використання.
Вміст ЛОС (VOC) ≤ 1 г/л (в ЄС гранично припустимий вміст ЛОС щодо цього продукту (підгрупа «А/а») 

— 30 г/л).
Зберігання запобігати замерзанню ємності з фарбою; зберігати ємність щільно закритою в 

сухому і прохолодному місці за температури +5…+30 °C.
Термін зберігання у невідкритій заводській тарі — 3 роки. Термін придатності див. на упаковці.
Упаковка 2,5 л / 5 л / 10 л

 
Рекомендації з фарбування 
поверхні і догляду за нею

 •  Після ґрунтування дати пофарбованій поверхні висохнути відповідно до вимог.

 •  Великі поверхні фарбувати без перерв; за необхідності перерви можна робити тільки 
в кутах. Під час роботи використовувати велику кількість фарби, щоб поверхня довше 
залишалася вологою і її можна було обробляти.

 •  Під час обробки стін вирівняти нанесену на поверхню фарбу рухами валика вгору-вниз 
так, щоб останній рух валика по кожній смузі фарби уздовж усієї стіни виконувався в 
одному напрямку. Під час фарбування стель працювати у напрямку падіння світла, 
тобто розрівнювальні мазки робити у напрямку від вікна

Безпека праці  Зберігати в недоступному для дітей місці. Працювати у добре вентильованому примі-
щенні та використовувати засоби індивідуального захисту. У разі проковтування хімі-
кату негайно звернутися до лікаря. У випадку поганого самопочуття звернутися в 
токсикологічний центр або до лікаря. Містить: суміш 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он і C(M)
IT/MIT (3 : 1). Може викликати алергічну реакцію

Охорона навколишнього середовища 
і поводження з відходами

  Після закінчення роботи щільно закрити ємність з фарбою. Перед очищенням робочо-
го інструмента видалити надлишки фарби. Не зливати продукт у каналізацію або во-
дойми. Рідкі залишки фарби доставляти до місця збирання шкідливих речовин і лише 
повністю порожні ємності направляти на підприємства із поводження з відходами.

Виробник  Akzo Nobel, Швеція.

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

Фарби для стін та стелі

Указанные в описании продукции данные получены в лабораторных условиях и поэтому могут варьироваться в зависимости от ме-
тода нанесения на поверхность, климатических условий и т.д. Представленную информацию можно использовать как инструкцию 
при выборе изделия и рабочих приемов. Представитель не отвечает за ущербы, вызванные игнорированием указанного в инструк-
ции по использованию или использованием изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации обращаться к 
представителю. Представитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного информи-
рования об этом.


