
Т Е Х Н І Ч Н А  К А Р Т А

I  ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ  I

ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ 
ОБ’ЄМНА ГУСТИНА ЧАС ВИСИХАННЯ НАНЕСЕННЯ НАСТУПНОГО 

ШАРУ
ГРАНИЧНИЙ ВМІСТ ЛОС ДЛЯ 

ЦЬОГО ВИРОБУ: кат. (A/c/FW), 
максимум 40 г/л (2010). Виріб 

містить максимум 40 г/л.
г/см³ [год.] [год.]

матове 1,5±10% 2 через 12 

Технічні дані та інформація про спосіб застосування вказані для температури +20ºC і відносної вологості повітря 60%.

I  СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  I
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  Основа має бути сухою, міцною, очищеною 
від пилу, забруднень, а також біологічної (грибок, пліснява, мох) і хіміч-
ної агресії тощо. Свіжі цементні, цементно-вапняні штукатурки фарбу-
вати не раніше, ніж через 28 днів після їх виконання, бетон – не рані-
ше, ніж через 3 місяці, мінеральні тонкошарові штукатурки - через 14 
днів. Усі основи мусять мати стабілізований рівень вологості й закін-
чений процес затвердіння. Будь-які забруднення необхідно очистити 
водою під підвищеним тиском. Старі штукатурки й малярні покриття зі 
слабкою адгезією необхідно усунути. Дефекти поверхні вирівняти кле-
єм KS 30 або стандартним штукатурним розчином. Перед нанесенням 
силіконової фарби нові і відновлювані основи необхідно заґрунтувати 
силіконовою ґрунтовкою GN 30.   СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  Фарбу 
ретельно перемішати, наносити завжди 2 шари – пензлем, валиком  
з інтервалами приблизно 12 годин або гідродинамічним розпи-
ленням методом «мокрим по мокрому». Не змішувати з фарбами ін-
ших типів і не розбавляти водою! Перед нанесенням першого шару 
фарбу можна розбавити, додаючи максимум до 10% силіконової 
ґрунтовки GN 30. Пропорцій розбавлення дотримуватися для всієї 
фарбованої поверхні. Другий шар наносити, використовуючи не-
розбавлену фарбу.  Щоб уникнути відмінності у відтінках кольору, 
необхідно на одну й ту ж поверхню наносити фарбу з однаковим 
номером виробничої партії (дата придатності і номер партії роз-
міщені на упаковці). Фарби з різних партій перед використанням  
перемішати разом. Перерви в роботі необхідно планувати зазда-

легідь, наприклад, після завершення робіт, на кутах і зламах будівлі, 
під водостічними трубами, на стику кольорів тощо.   ПРИМІТКИ/
РЕКОМЕНДАЦІЇ  Застосовувати за температури основи і навко-
лишнього середовища від +10°C до +25°C. Не наносити на нагріті 
поверхні. У процесі роботи, а також під час висихання слід уникати 
дії прямих сонячних променів, сильного вітру і дощу. Захищати по-
фарбовану поверхню до моменту висихання за допомогою плівки 
або щільної захисної сітки. Температура основи і навколишнього 
середовища під час нанесення і протягом наступних 24 годин має 
бути не нижчою +10°C. Інструменти відразу після використання слід 
вимити водою. У разі застосування в системах утеплення фарб тем-
них, насичених кольорів (із коефіцієнтом відбиття розсіяного світла 
менш ніж 20%) їхня частка не повинна перевищувати 10% фарбова-
ної поверхні. Перш ніж приступити до фарбування фасаду, необхідно 
перевірити на невеликій ділянці відповідність замовленого кольору. 
Про будь-які зауваження щодо нестандартних властивостей фарби 
і її кольору невідкладно повідомляти Продавця. Роботи виконува-
ти згідно з будівельними правилами, нормами та приписами БГП.   
 ІНСТРУМЕНТИ  Пензель, валик шнуровий натуральний із висотою 
ворсу більше 19 мм, малярський гідродинамічний агрегат (форсунка 
0,43 мм, тиск 180 бар, розбавлення – відсутнє).  Утилізація відходів 
відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом 
їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалі-
зованого збору відходів.

I  СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ  I
 Складник системи утеплення фасадів FOVEO TECH S сертифікованої ETA 15/0022, ETAG 004:2013. Виріб входить в комплект продуктів 
для виконання системи ізоляції зовнішніх стін системи  FOVEO TECH W в складі AT-15-8291/2011 + Додаток № 1 + Додаток № 2 Декларація 
відповідності № 02/FTW/2010, видання 5 від 01.03.2015 Сертифікуючий орган : Заклад Сертифікації Інституту Будівельної Техніки у Варшаві 
ДЕКЛАРАЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ  № 22/FTS/2015

FOVEO TECH FN 30 
СИЛІКОНОВА ФАСАДНА ФАРБА

2 h POŁYSKMAT

DE
НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКА 
СТІЙКІСТЬ ДО БІОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ 

2 h POŁYSKMAT

DE
ВИСОКА ГІДРОФОБНІСТЬ  
– ЗАХИЩАЄ СТІНИ ВІД ВОЛОГИ 

2 h POŁYSKMAT

DE
НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКА МІЦНІСТЬ ПОКРИТ-
ТЯ, ВИСОКА СТІЙКІСТЬ КОЛЬОРУ

2 h POŁYSKMAT

DE
НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКА СТІЙКІСТЬ  
ДО ДІЇ УФ-ПРОМЕНІВ

2 h POŁYSKMAT

DEСТІЙКІСТЬ ДО МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ

2 h POŁYSKMAT

DE
НЕ ПРИТЯГУЄ БРУДУ І ВИЯВЛЯЄ ВЛАСТИВОСТІ 
САМООЧИЩЕННЯ

2 h POŁYSKMAT

DE

НАДЗВИЧАЙНО ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ

I  ОПИС ВИРОБУ  I
Фасадна Силіконова фарба FN 30 – ультрасучасна 
фарба, виготовлена на oснові найновіших досяг-
нень у сфері виробництва засобів для захисту й 
декорування фасадів. Її склад є комбінацією сучас-
них рішень, які забезпечують унікальні властивості. 
Фарба FN 30 – це гібридне поєднання синтетичних 
смол, які обумовлюють виняткову міцність і меха-
нічну стійкість, із силіконовими смолами, завдя-
ки яким фарба зберігає високу паропроникність. 
Водночас гідрофобні засоби, що містяться у фар-
бі, сприяють тому, що волога ззовні не проникає 
у структуру основи, а це запобігає руйнуванню 
стін. Фасадна Силіконова фарба FN 30 містить та-
кож особливі скляні мікрокульки, які в поєднанні  
з іншими спеціально підібраними компонентами ство-
рюють унікальне покриття – НЕОСТРУКТУРУ, завдяки 
чому фарба: є винятково міцною,  більше відбиває світ-
ло, зменшуючи негативні наслідки нагрівання фарби, 
стійка до механічних напружень, мінімізує площу кон-
такту води з фасадом, створюючи крапельний ефект, 
не притягує бруду і виявляє властивості самоочи-
щення, зберігаючи унікальні властивості силікону, 
надає фасаду красивого мінерального вигляду. 

I  ПРИЗНАЧЕННЯ  I 
Силіконова фарба призначена для декоративно-захисного фарбу-
вання нових і відновлених фасадів житлових будинків, господар-
ських, промислових, громадських будівель та архітектурних пам’яток. 
Її можна застосовувати на будь-яких мінеральних основах: цементних 
і цементно-вапняних штукатурках, бетоні, гіпсі, а також тонкошаро-
вих мінеральних штукатурках у системах утеплення FOVEO TECH S і 
FOVEO TECH W. 

2 h POŁYSKMAT

DE

РОЗХІД
До 8 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від поглинальної 
здатності та структури фарбованої поверхні, а також використаних 
інструментів. Для визначення розходу на конкретній основі 
потрібно виконати пробне фарбування.

2 h POŁYSKMAT

DE

КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
2

2 h POŁYSKMAT

DE

КОЛІР
Кольорується згідно палітри кольорів FOVEO в 318 кольорів.

2 h POŁYSKMAT

DE

УПАКОВКА
4,5 л; 9 л

2 h POŁYSKMAT

DE

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
18 місяців від дати виготовлення

Easy Application - формула, що забезпечує легеке нанесення та створення структури без передчасного тужавіння матеріалу.
BioCare Technology - технологія біозахисту, завдяки якій не розвиваються мохи, грибки, пліснява та водорості на поверхні штукатурки чи фарби.
Malowanie po 14 dniach - скорочений час витримки тонкошарових мінеральних штукатурок - можна фарбувати через 14 днів.


