
 

 

 
 

 

 

 

Aura  Mattlatex 
фарба, що миється, для стель і стін  

 
 Економна у витраті 

 

 

     

        
 

Опис   

Властивості Матова біла фарба, що  миється, для стель і стін. 

 Добре вкриває й легко наноситься.  

 Економна у витраті. 

 Після висихання утворить рівномірне покриття, стійке до миття. 

 Паропроникна, не перешкоджає природному диханню поверхонь. 

 Тонується по системі Eskarocolor.  

Призначення Для фарбування стель і стін. Для внутрішніх робіт. 

Типи поверхонь для 
нанесення 

По нових або раніше пофарбованих водно-дисперсійними фарбами мінеральних 
основах - бетону, силікатній цеглі, зашпакльованих або оштукатурених поверхнях, а 
також гіпсокартону, деревним матеріалам, склошпалерам та ін. 

Стандарти якості  Декорування . 
 Тип зв’язувального: співполімерна акрилова смола. 
 Матова. 
 Дрібнозерниста. 
 Стійкість до мокрого стирання: 3 клас. 

Коефіцієнт контрастності: 3 клас. Норма покриття поверхні матеріалом: 6-8 м²/л на 
одношарове покриття. 

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні Офарблювана основа, повинна бути сухою, очищеною від пилу, жирних плям і інших 
забруднень. Сильно забруднені поверхні варто очистити 3–5% розчином питної соди, 
промити водою й висушити. Раніше пофарбовані олійною фарбою або емаллю поверхні 
очистити від покриття, що відшаровується, обробити наждаковим папером до шорсткості й 
очистити від пилу, що утворився. Стару крейдову побілку варто повністю видалити. 
Нерівності, вибої й тріщини варто вирівняти акриловою шпаклівкою, Офарблювану основу 
рекомендується попередньо обробити водно-дисперсійною акриловою ґрунтовкою ТМ Aura 
або ТМ Eskaro. 

Нанесення    Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Наносити валиком, пензлем або 
розпилювачем (включаючи безповітряний спосіб) у два шари. Для ґрунтування основи фарбу 



 

 

рекомендується розбавити водою не більш ніж 10% за обсягом. Другий шар наносити без 
розведення. Роботи проводити за температури навколишнього повітря й основи не нижче 
+5ºС і не вище +30ºС. Другий шар фарби наносити через 1-2 години після нанесення 
першого. 

Колір Біла (База А). 

Колерування  Машинне колерування за системою Eskarocolor – більш над  8 000 відтінків у пастельні 
(база А) тону. Ручне колерування пігментними пастами Aura. 

Витрата 6-8 м²/л на один шар. Витрата фарби залежить від типу й підготовки поверхні. 

Час висихання 1-2 години за температури +20C і відносної вологості повітря 50%.  

Робочі інструменти Пензель, валик, розпилювач. 

Очищення 
інструментів  

Відразу після використання промити водою. Засохла фарба очищається механічно. 

Склад    Вода, полімерна акрилова дисперсія, білий пігмент - діоксид титану, наповнювачі. 

Додаткова інформація 

Морозостійкість   Не морозостійка. 

Гарантійний термін 

зберігання 
2 роки. 

Умови зберігання Зберігати й транспортувати в неушкодженій оригінальній упаковці за температури від 
+5ºС до +25ºС. Не піддавати заморожуванню й впливу прямих сонячних променів. 

Запобіжні заходи Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в 
провітрюваному приміщенні, у робочому одязі, рукавичках. Зберігати в недосяжному 
для дітей місці. При влученні в очі промити водою. Фарба  пожежо- і вибухобезпечна. 

Утилізація Залишки висохлої фарби підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає 
збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття. 

Об’єм/маса   1 л (1,5 кг) -  2,5 л (3,7 кг) – 5 л (7,4 кг) – 10 л (14,8 кг)   


