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Müller InnenFarbe (Мюллер ІнненФарбе)
Опис:
Матова водно-дисперсійна фарба для професійного фарбування поверхонь
стін та стелі всередині приміщень.
Призначена для використання на попередньо підготованих різноманітних мінеральних поверхнях: гіпсових, цементних та цементно-вапняних штукатурках та
шпаклівках, бетонних стінах, а також ДСП, ДВП, гіпсокартонних плитах та ін.
Придатна для фарбування поверхонь, виконаних акриловими штукатурками.
Володіє високою адгезією до основи, стійкістю до вологого стирання та високою покривною здатністю.

Колір:
Білий або прозорий (позначка «БАЗА 0000»).

Витрати:
Приблизно 0,125 кг/м2.
Розхід продукту залежить від основи та способу нанесення.

Ступінь блиску:

Властивості:
• білосніжна
• висока покривна здатність
• стійкість до вологого стирання
• висока адгезія до основи
• легко наноситься

Матовий.

Склад:
Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки.

Пакування:
Пластикове відро 13 кг.

Висихання:
При температурі +20°C і відносній вологості повітря 60% поверхня висихає
через 3 години.

Підготовка основи:
Поверхня основи повинна бути чистою, сухою, здатною до навантаження.
Забруднення і речовини, що знижують адгезію, наприклад: опалубні оливи,
залишки будівельних розчинів та інших матеріалів, а також пофарбовані покриття, що відшаровуються, потрібно видалити.
При виконанні робіт по традиційній цементній штукатурці вона має бути витримана не менше 28 діб, по тонкошарових мінеральних штукатурках — 7 діб.
Поверхні, раніше пофарбовані водно-дисперсійними фарбами, вимити водою з додаванням миючих засобів. Основи з пониженою несучою здатністю,
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з підвищеним водопоглинанням обробити грунтовкою глибокого проникнення. Для грунтування пористих поверхонь
фарбу розбавити, додаючи до 10% води. Нанесення фарби
виконувати не раніше, ніж через 12 годин після грунтування.

Примітка:
Під час процесу нанесення та висихання матеріалу слід подбати про належну вентиляцію. Тримати осторонь від продуктів харчування, напоїв та кормів для тварин. Зберігати
подалі від дітей. При попаданні в очі відразу ретельно промити водою і звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру
відразу змити великою кількістю води з миючим засобом.
Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в ґрунти. При попаданні всередину організму відразу звернутися
до лікаря. Не вдихати туман при розпиленні. При шліфуванні не вдихати пил. Уникати потрапляння у водойми чи
каналізаційні системи.

Виконання робіт:
Перед початком роботи матеріал слід ретельно перемішати
при малих обертах з використанням дриля з насадкою до отримання однорідної консистенції.
Для ґрунтувального шару фарбу можна розбавити на 10%
водою.
При нанесенні використовувати нерозбавлений продукт.

Наступні експлуатаційні роботи чи видалення шарів фарби
методом шліфування, застосовуючи електрофен, а також
інші методи видалення, призводять до виникнення шкідливого пилу та шкідливих випарів (роботи слід проводити
лише на добре провітрюваних об’єктах, використовувати
відповідні засоби захисту органів дихання).

При використанні фарби насичених кольорів рекомендовано виконати проміжне покриття у відповідному пастельному
відтінку.
Müller InnenFarbe наносять за допомогою валика, пензлика або розпилювача. Для досягнення бажаного захисного
ефекту рекомендоване двошарове фарбування. Кожен наступний шар фарби наносити після висихання попереднього,
але не раніше, ніж через 4-5 годин.

Зберігання:
Зберігати в герметичних оригінальних упаковках при температурі від +5°С до +30°С. Термін придатності становить 18
місяців (при дотриманні умов зберігання, транспортування).
Не допускати промерзання тари, не зберігати під прямим
сонцем.

При фарбуванні поверхонь рекомендується звертати увагу
на рівномірне нанесення і розподіл фарби по поверхні.
Для збереження рiвномiрного кольору, фарбувальні роботи
слід проводити без перерви, використовуючи метод «мокре
по мокрому». Також при цьому варто використовувати матеріал із однієї партії.

Утилізація:

Наносити при нормальних температурно-кліматичних умовах
(температура повітря від +5°С до +30°С, 60% вологість повітря).
Експлуатаційні властивості покриття набуває через 28 діб
після нанесення.

Утилізацію необхідно проводити, дотримуючись відповідних
законодавчих норм. Утилізувати тільки порожню упаковку.
Порожню тару слід зберігати в спеціалізованих місцях для
відходів.

Очищення інструментів:

Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи фарб на
водній основі, засохлі залишки — як засохлу фарбу.

Інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

Залишки фарби не зливати у стічні води як побутове сміття.

Спеціальні вказівки:

Дата виготовлення:

Під час нанесення і висихання продукту температура навколишнього середовища та основи повинна бути не нижчою
+ 5°С та не вищою +30°С, відносна вологість повітря — не
більше 80%.

Вказана на упаковці.

Виробник:
79069 Львів, вул. Шевченка, 317

При фарбуванні не допускати протягів та надмірного нагрівання поверхні.

Продавець:

Виробник не несе відповідальності за неправильне використання продукту, а також його застосування в інших цілях і
умовах, непередбачених технічним описом.

ТОВ «Одат Україна»
79045 Львів, вул. Карла Мікльоша, 15/69
тел. +38 (093) 290 11 20
www.muller.in.ua
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