
 

  

      

 

 
 

 

 

Time + 
Засіб для уповільнення висихання фарб    
 

 «Машина часу» в світі фарб 

 У півтора рази збільшує час висихання 

 Відсутність видимих стиків і смуг при нанесенні 

 Бездоганний результат фарбування 

 

     
 

Опис   

Властивості Безбарвна добавка для уповільнення часу висихання водорозріджуваних інтер'єрних фарб. 
 Уповільнює випаровування води з кольорового шару. 
 Збільшує час висихання офарблює поверхні - приблизно в півтора рази. 

 Дозволяє ретельно розкачати і коригувати фарбу в місцях стиків, отримуючи рівномірне якісне 
покриття без видимих смуг і нерівностей. 

 Не змінює малярних властивостей фарби. 

 Не впливає на колірний тон і блиск покриття. 
 Особливо рекомендується для  фарбування: 

 великих площ, 

 приміщень з особливостями освітлення, які підкреслюють нерівність основи, 

 у опалювальних приміщеннях та за інших умов прискореного висихання 
 Незамінний для роботи з яскравими і темними тонами фарб (додавання до бази TR). 

 Не містить летких органічних розчинників. 
 Без запаху. 

Призначення Уповільнює час висихання водорозріджуваних інтер'єрних фарб . 

Типи поверхонь для 
нанесення 

Для  фарбувальних робіт, що проводяться за несприятливих умов (протяги, використання 
нагрівальних приладів, висока температура або низька вологість повітря), а також для фарбування 

великих площ з особливостями освітлення (довгі коридори, бокове освітлення).  

Стандарти якості  якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю у відповідності зі 
стандартом ISO 9001. 

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні 

перед фарбуванням 

Згідно із зазначенням на етикетці вибраних фарб. 

Застосування Додати у фарбу невеликими порціями, постійно перемішуючи. Ретельно перемішати весь об'єм. 
Використовуючи засіб Time+, не рекомендується додатково розводити фарбу. Фарбу з доданим 

засобом Time+ бажано використовувати протягом тижня. 

Колір Безбарвний. 

Колерування Не впливає на колір тонованої фарби. 

Пропорція 3% від об’єму фарби. 0,33 л (одна упаковка) на 9-10 л фарби. 

Час висихання Приблизно в півтора рази збільшує час висихання лакофарбового покриття. Час висихання залежить 



 

 

від виду фарби, методу її нанесення і робочих умов. 

Робочі інструменти Пензель, валик, рекомендовані для робіт з обраної фарбою, в яку доданий Time+. 

Очищення інструментів  Після закінчення робіт промити водою з милом. 

Склад    Функціональні добавки, вода. 

Додаткова інформація 

Морозостійкість   Не морозостійкий. 

Гарантійний термін 
зберігання 

2 роки в щільно закритій тарі за температури від +5°С до +30°. Берегти від морозу і прямих сонячних 
променів . 

Умови зберігання Берегти від замерзання. 

Запобіжні заходи Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Під час роботи 
дотримуватися загальних правил гігієни праці. Уникати необґрунтованого ризику. Для очищення 
забрудненої поверхні та предметів використовувати воду. Тримати в недоступному для дітей місці. 

Утилізація Упаковку, звичайні сухі і рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством. 

Щільність 1 кг/л. 

Об’єм/маса   0,3 л 


