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ФАрби

Фарба фасадна 
силіконова ANSERGLOB

Зовнішній вигляд біла матова

Щільність близько  1,55 г/см3

Покривність близько  150 г/м2

Час нанесення наступного шару   1 - 2 години

опір дифузії водяних парів, Sd     не більше 0,15 м

Коефіцієнт водопоглинання  не більше 0,1 кг/м2год0,5

набуття стійкості до впливу опадів 12 годин

Температура основи від +5оС до +30оС

Температура експлуатації від -30оС до +80оС

Зовнішній вигляд біла матова

Щільність близько  1,55 г/см3

Покривність близько  150 г/м2

Час нанесення наступного шару 1 - 2 години

набуття стійкості до впливу опадів 12 годин

опір дифузії водяних парів, Sd                                   не більше 0,025 м

Коефіцієнт водопоглинання не більше 0,1 кг/м2год0,5

Температура основи від +5оС до +30оС

Температура експлуатації від -30оС до +80оС  
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галузь засТосування спосіб засТосування

Фарба фасадна силіконова ANSERGLOB призначе-
на для виконання опоряджування поверхні внутрішніх і 
зовнішніх стін будівель, а також як фінішне покриття в 
системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. наносить-
ся на будь-які мінеральні основи (бетон, цегла, цементні 
і цементно-вапняні штукатурки (вологість менше 4%); 
гіпсові штукатурки і ГКЛ (вологість менше 1%);  і т.д.), 
і на органічні основи (фанера, ДвП, ДСП, OSB, шпале-
ри). Фарба фасадна силіконова ANSERGLOB тонується 
за системою COLOR SYSTEM, або застосовується в 
базовому білому кольорі. може бути використана для 
відновлення пофарбованого покриття на декоративних 
штукатурках. рекомендована для поверхонь, які вима-
гають доброї паропроникності і водовідштовхувальних 
властивостей. 

Підготовка основи здійснюється згідно                                       
ДСТу - н б А.3.1-23:2013і Дбн в.2.6-22-2001. основа 
повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, 
жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних 
роботах перед нанесенням фарби необхідно неміцні 
ділянки основи ретельно видалити. Тріщини в основі 
розшиваються і заповнюються за допомогою одного з 
матеріалів ANSERGLOB (наприклад, невеликі тріщини 
можна зашпаклювати ANSERGLOB  вСТ 25 або вСТ 27). 
міцні мінеральні основи, такі як цегляна кладка, бетонні 
основи, цементно-піщані і цементно-вапняні штукатурки, 
гіпсові  штукатурки і  ГКЛ, дерев'яні поверхні обробля-
ють однією з глибокопроникаючих  грунтуючих емульсій 
ANSERGLOB. неміцні мінеральні основи необхідно очи-
стити до міцного шару. Поверхні, на яких знаходяться 
фарби на органічній основі, очистити від фарби, про-
грунтувати однією з глибокопроникаючих емульсій 
ANSERGLOB. Фарба фасадна силіконова наноситься  
через 4 години після грунтування.

 

Фарбу фасадну силіконову ANSERGLOB перед за-
стосуванням слід ретельно перемішати дрилем на низь-
ких обертах. Фарба наноситься за один або два шари за 
допомогою пензля, щітки, валику (войлок, поролон) або 
розпилювача. роботи на одній поверхні слід виконувати 
безперервно, дотримуючись правила “мокре на мокре”. 
Для нанесення першого шару фарбу можливо розбави-
ти водою (не більше 5 % від маси фарби). Для другого 
шару фарбу розбавляти не рекомендовано. в залежності 
від температурно-вологісних умов другий шар наносить-
ся через 1-2 години, після нанесення першого шару. 
Пофарбована поверхня стійка до механічного впливу. 
Після закінчення робіт, не допускаючи висихання фарби, 
інструмент необхідно вимити водою.

 

витрата фарби фасадної силіконової в середньому 
складає: від 0,15 до 0,35 кг/м2.

     

Роботи слід виконувати при температурі від +50С 
до +300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні при 
температурі +200С і відносній вологості повітря 60%. 
В інших умовах час висихання може змінитися. Для 
ідентичності кольору на основі рекомендовано вико-
ристовувати продукцію однієї партії. при виконанні 
робіт, поверхню необхідно захищати від потраплян-
ня прямих сонячних променів, а також підвищеної 
вологості (дощу, туману). 

  

Пластмасові відра по 7,5 кг; 15 кг.

приміТка

підгоТовка основи виТраТа

упакування
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