SANDO F
Фарба для кам’яного будинку

-- Утворює атмосферостійке та водовідштовхувальне
фарбоване покриття.
-- Захищає поверхню від впливу вуглекислого газу.
-- Колерується в широкій гамі кольорів.

Властивості продукту

Глибокоматовафасаднафарбанаводнійосновідляобробкиновихтаранішепофарбованихмінеральнихповерхонь.Утворюєатмосферостійкетаводовідштовхувальне
фарбованепокриття.Захищаєбазовуповерхнювідвпливувуглекислогогазу,томуїї
можна застосовувати і в промислових регіонах, а також на узбіччях великих магістралей.Фарбузручнонаноситинаповерхню,івонашвидкосохне.Колеруєтьсяв
дуже широкій гамі кольорів. Продукт містить активні речовини для попередження
зростанняводоростейігрибівнапофарбованійповерхні.ПривикористаннізґрунтувальноюфарбоюSandoBaseзабезпечуєтривалийзахиствідатмосфернихвпливів
новійкам’янійповерхні.

Сфера застосування

Продукт призначений для фарбування мінеральних поверхонь при зовнішніх роботах, наприклад фасадів і цокольних частин житлових будинків, громадських і промисловихбудівель,кам’янихогорожбалконів.

Базова поверхня

Можназастосовуватидляфарбуванняновоїтаранішепокритоїдисперсійноюфарбою цементної й вапняно-цементної штукатурки, бетону, легкого бетону і цементно-волокнистихплит.

Підготовка поверхні

Поверхня,щофарбується,повиннабутиміцною,сухоюіочищеноювідзабруднень,
масла,лишайниківтавідшарованихчастинок.Дляочищенняповерхнівикористовуватитеплуводу,дляочищеннясильнозабрудненоїповерхні—такожімиючийзасіб
(длявидаленняцвілітаорганіки).Наявнінаповерхнішари,щослабозв’язані,видалитидоміцноїоснови,тріщиниочиститискребкомтазаповнитисумішшю
длязаповнення,подібноюдонавколишньоїповерхні.Солі,яківідклалисянаповерхні,видалитисухимспособомзадопомогоющіткизжорсткоющетиноюабослабкого
10-відсотковогорозчинуоцтовоїкислоти.Привиборівідповідногометодуочищення
стежити,щобвіннепошкодивбазовуповерхню.Передтимякприступитидофарбування, переконатися, що нова оштукатурена і бетонна поверхня, а також цементно-волокнистаплитаповністювисохла(необхідниймінімальнийчасвисиханнязалежитьвідтипубазовоїповерхнітаумоввисихання).

Ґрунтування

Раніше не пофарбовану пористу кам’яну поверхню заґрунтувати 1 шаром фарби
SandoBase.Приґрунтуванніповерхні,щомаєвисокупоглинаючуздатністьтависоку
пористість,дофарбиSandoBaseдодатидо25%чистоїводи,іотриманусумішнаноситинаповерхнюв2шариметодом«мокримпомокрому».

Фінішна обробка

Фінішнуобробкуповерхнівиконатив2шарифарбоюSandoF.Ранішепофарбовану
поверхнюочистити,потімпофарбуватиповерхнюпродуктомSandoFв1–2шари.

ГЛИБОКОМАТОВА

4h

4-6 m²/l

6-8 m²/l

ФарбаSandoFготовадовикористання.Передвикористаннямфарбуретельноперемішати. Перший шар у разі потреби можна розбавити чистою водою (до 10 % від
об’єму),фінішнийшарнаноситинаповерхнювнерозбавленомувигляді.
Очищення поверхні

Дляочищеннязабрудненоїповерхнівикористовуватичистуводу,занеобхідностітакож і нейтральні засоби для чищення. Після застосування засобу для чищення ретельно прополоскати поверхню чистою водою. Уникати використання засобів для
чищення,щомістятьорганічнірозчинники(наприклад,спирт).Длямиттярекомендуєтьсявикористовуватизлегкатеплуводу,гарячаводаможерозм’якшитифарбованийшаріускладнитиочищення.Якробочийінструментвикористовуватигубкуабо
м’якущітку.

10-25°C

Фасадні фарби

Технічні характеристики
Сферазастосування

Призовнішніхроботах

Сполучнаречовина

Акриловийсополімернийлатекс

Покривназдатність(1шар)

Гладкаповерхня6–8м²/л;структурнаповерхня4–6м2/л

Часвисихання(23ºC,RH50%)

Сухийвідпилучерез1годину,можнаперефарбовуватичерез4години

Розріджувач

Вода

Колерування

КолерувальнасистемаAcomix,базовітони:BW,BC

Робочіінструменти

Пензель,валик,розпилювач

Очищенняробочихінструментів

Водою,відразужпіслявикористання

Зберігання

Зберігативзакритійтарівсухомуіпрохолодномумісці(вище+5ºC)

Упаковка

1л/5л/10л

Рекомендації з фарбування

 еобхідна температура повітря і поверхні при фарбуванні та висиханні фарби: +10…
Н
25 °C (рекомендована темп. +18 ± 2 °C), відносна вологість повітря 40–80 % (рекомендована 60–65 %). Уникати фарбування в холодну, вологу (дощ, туман, роса) та вітряну
погоду, а також під впливом прямих сонячних променів.
При більш низьких температурах та/або високої вологості повітря значно подовжується час висихання фарби. Не наносити продукт на сильно нагріті сонцем поверхні.
 іж нанесенням шарів дати пофарбованій поверхні висохнути відповідно до вимог.
М
Великі поверхні фарбувати без перерв; перерви можна робити тільки в кутах.

Безпека праці

Працювати в добре провітрюваному приміщенні. Уникати потрапляння хімічних речовин на шкіру та в очі. У разі проковтування хімічної речовини негайно звернутися до
лікаря й показати йому упаковку або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей
місці.

Охорона навколишнього середовища й утилізація відходів

Після закінчення роботи щільно закрити ємність із фарбою. Перед очищенням робочого інструмента видалити надлишки фарби. Не зливати продукт у каналізацію або у
водоймища. Рідкі залишки фарби доставляти на місце збору шкідливих речовин, лише
повністю пусті ємності відправляти на підприємство з утилізації відходів.

Виробник

Akzo Nobel, Швеція.

Представник

ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна», Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка,
буд. 11, корп. Б, оф. 700, тел.: (+38 044) 581-85-92, info.kyiv@akzonobel.com

Наведені в описі виробу дані отримано в лабораторних умовах, тому вони можуть варіюватися залежно від методу нанесення виробу
на поверхню, погодних умов тощо. Представлену інформацію можна використовувати як керівництво під час вибору виробів та методів роботи. Представник не несе відповідальності за збитки, викликані ігноруванням правил використання продукту або застосуванням продукту не за призначенням. За додатковою інформацією просимо звертатися до представника продукту. Представник
виробу залишає за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.

Фасадні фарби

www.sadolin.ua

