
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Акрилова фарба SACMA Facade призначена для оздоблення 
поверхонь будівельних конструкцій і елементів усередині та 
зовні будівель. Фарба призначена для декоративно-захисно-
го фарбування стін і стель із цементних, цементно-вапняних, 
гіпсових розчинів, цегли, гіпсокартонних плит, дерев’яних і 
деревопохідних поверхонь. Можливе багатократне ремонтне 
перефарбовування без видалення попереднього шару.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Основа повинна бути сухою та міцною, без видимих руй-
нувань, очищена від пилу, напливів, масляних плям та ін-
ших речовин, що знижують адгезію до основи. Свіжі вапня-
но-цементні штукатурки можна фарбувати через 3-4 тижні 
витримування, гіпсові — через 2 тижні, так звані «сухі шту-
катурки»  — після висихання, шліфування й очищення від 
пилу — очистити від пилу, бруду, заґрунтувати SACMA Primer 
або SACMA Ґрунтовка глибоко проникаюча, деревостружкові, 
деревоволокнисті плити, фанеру — очистити і заґрунтувати 
SACMA Primer; Старі покриття клейових фарб видалити до 
відкриття штукатурки, вимити водою з додаванням миючих 
засобів і сполоснути. Старі покриття емульсійних фарб, що 
втратили зчеплення з основою — видалити. Основи з висо-
кою поглинальною здатністю, крихкі (тобто такі, що зали-
шають сліди на долоні після протирання) рекомендовано 
зміцнити полімерною ґрунтовкою SACMA Primer або SACMA 
Ґрунтовка глибоко проникаюча. Місця, уражені грибком, по-
криті пліснявою, механічно очистити та продезінфікувати 
протигрибковим засобом перед початком проведення ро-
біт з ґрунтування. Тріщини в мінеральних основах замазати 
шпаклівкою SACMA Wall plaster.

ВИКОНАННЯ РОБІТ
Фарбувати поверхню необхідно тільки після висихання мате-
ріалів для підготовки основи.  Можливе загусання виробу, яке 
зникає після додавання до 5% води і ретельного перемішу-
вання. Акрилову фарбу SACMA Facade перед застосуванням 
слід ретельно перемішати. Наносити пензлем, валиком або 
методом гідродинамічного розпилення 1-2 шари фарби —
другий шар після висихання попереднього, тобто приблизно 
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через 2-3 години. Фарбу SACMA Facade можна тонуватися готовими до 
використання водними або універсальними колорантами (до 10% від 
об’єму фарби). Після висихання фарби можливе незначне відхилення 
кольору від еталону. Тонована фарба не підлягає поверненню по не-
відповідності кольору. Фарбування — для фарбування однієї площини 
слід підготувати достатню кількість фарби. Під час кольорування фар-
би різних виробничих партій або різного розміру упаковок, потрібно 
перемішувати разом. Кінцевий результат слід оцінювати після повного 
висихання 2-го шару фарби. Малярні роботи виконувати за температу-
ри основи і навколишнього середовища від +5ºC до +25ºC. Після закін-
чення малярних робіт інструменти вимити водою.
Свіжопофарбовані поверхні необхідно захищати від атмосферних 
опадів до повного висихання фарби.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
У фірмовій герметичній упаковці за температури від +5 °С до +35 °С — 
18 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці. Берегти від за-
морожування та попадання прямих сонячних променів. 

УТИЛІЗАЦІЯ
Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. 

УПАКОВКА
Акрилова фарба SACMA Facade фасується в пластмасові відра по 5 і 10 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад:
водна дисперсія акрилової смоли 
з мінеральними наповнювачами  
і пігментами

Колір: білий

Густина: 1,40 кг/л

Температура основи 
під час застосування: від +5 °С до +30 °С

Рівень рН: 7,0 – 9,5

Стійкість до опадів: через 12 годин

Паропроникність, Sd: не більше 0,15 м (двошарового покриття)

Коефіцієнт  
водопоглинання: не більше 0,1 кг/м2 • год 0,5

Витрата: від 0,1 до 0,4 л/м2  
при одношаровому нанесенні

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
ТУ У 20.3-41041284-001:2017 група Ф2
Виробник гарантує відповідність акрилової фарби SACMA Facade вка-
заним технічним характеристикам при виконанні правил транспор-
тування, зберігання, приготування і нанесення, які наведені в даному 
технічному описі. 

Для збереження рівно-
мірності кольору реко-
мендовано при роботі на 

однорідних та великих поверх-
нях використовувати матеріали 
однієї партії виготовлення, вка-
заної на упаковці. У разі викори-
стання матеріалів різних партій, 
перед використанням їх треба 
перемішати (усереднити). Робо-
ти на одній поверхні потрібно 
виконувати безперервно.

При роботі з фарбою потрібно 
захищати очі та шкіру. У ви-
падку потрапляння фарби в очі 
слід негайно промити їх водою 
та звернутися по допомогу до 
лікаря.




