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УНІВЕРСАЛЬНА ГУМОВА ФАРБА 

 

ОПИС 

Інноваційна акрилатна латексна фарба ТМ «CONTACT», яка утворює шовковисто-

матову поверхню. Завдяки особливостям складу фарба має еластичні властивості, які 

дозволяють готовому покриттю звужуватися і розширюватися під дією різних кліматичних 

умов, зберігаючи свої фізичні характеристики. 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Гумова фарба призначена для фарбування і захисту дахів з бетонної та керамічної 

черепиці, цоколів, фасадів будівель, шиферу, цегляних і кам'яних кладок, асфальту, 

сталевих конструкцій, а також для стін ванних кімнат, коридорів, кухонь та інших 

поверхонь. Захищає від дії води при постійному її впливі, впродовж тривалого часу. 

Використовується для фарбування наступних поверхонь: бетон, дерево, ДСП, ДВП, 

цегла, метал, алюміній, оцинкована сталь, камінь, штукатурка, профнастил. 

 

КОЛЬОРИ ТА КОЛЕРУВАННЯ 

Кольори максимально наближені до своїх аналогів за каталогом RAL: 

Білий (база А) - RAL 9016 тонується за системами NSC та RAL, або універсальними 

колерувальними пастами ТМ «CONTACT» Profcolour у пастельні відтінки. 

Сірий - RAL 7046  

Зелений - RAL 6028 

Блакитний - RAL 5015 

Вишневий - RAL 3009 

Жовтий - RAL 1023 

Червоно-коричневий - RAL 3011 

Шоколадний - RAL 8017 

Чорний - RAL 7021 

https://www.dnipro-contact.com/
https://www.dnipro-contact.com/
https://www.dnipro-contact.com/product-page/coloranti-contact
https://www.dnipro-contact.com/product-page/gumova-contact
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Клас вологого стирання Ступінь 1 

Масова частка нелетких речовин, згідно ДСТУ ISO 3251 58 – 60% 

Водневий показник 8 – 9 рН 

Ступінь перетиру, не більше 35 мкм 

Час висихання до ступеню 3 при температурі (20±2)°С і відносній вологості 65% 2 годин 

Ступінь розбавлення водою для першого шару До 5% від ваги фарби 

Ступінь блиску згідно ДСТУ ISO2813 

Середньоглянсовий клас G2 

- кут виміру 60 

≤60 

Шовковисто-матова 

Фасовка 1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг 

Термін зберігання в заводській герметичній упаковці 18 місяців 

 

СКЛАД 

Акриловий латекс, пігметни, мінеральні наповнювачі, функуціональні добавки, вода. Гранично 

допустима концентрація летких органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/с, згідно з 

директивою 2004/42/ЄС і ВР складає 40 г/л. Даний продукт містить меньше 40 г/л ЛОС. 

 

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 

Поверхня повинна бути сухою, очищеною від пилу, жирних плям, моху, рослин і інших 

забруднень. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від +5°С до 

+35°С, відносна вологість повітря не більше 80%. 

Нова поверхня:  

Очистити поверхню від бруду та пилу. При необхідності вирівняти готовою до 

застосування акриловою шпаклівкою ТМ «CONTACT» відповідно до інструкції. Не 

рекомендується використовувати під фарбування сухі суміші на гіпсовій основі.   

Глянсову поверхню треба відшліфувати до матового стану і ретельно видалити пил. Нові 

поверхні на вапняно-цементній основі треба витримати не менше 28 діб. Перед початком   

фарбування поверхні що поглинають вологу треба ретельно заґрунтувати 

глубокопроникаючою ґрунтовкою ТМ «CONTACT, а в приміщеннях з недостатньою 

вентиляцією обробити поверхню антисептиком. 

 

 

https://www.dnipro-contact.com/
https://www.dnipro-contact.com/
https://www.dnipro-contact.com/product-page/shpaklivka-contact
https://www.dnipro-contact.com/product-page/G7-contact
https://www.dnipro-contact.com/product-page/vognebiozahist-contact
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Раніше пофарбована поверхня: 

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 і ДСТУ-Н БА.3.1-23:2013. 

Поверхня повинна бути міцною, чистою, сухою та придатної для обробки. Пил, залишки 

вапняних побілок, покриття на клейовій та масляній основі, слабкі покриття, інші 

забруднення ретельно видалити. Міцні алкідні покриття зашкурити і знепилити. Нерівності 

вирівняти фасадною шпаклівкою (якщо роботи відбуваються зовні приміщень). Поверхні 

систем теплоізоляції повинні бути витримані на протязі 7 днів, а перед початком робіт 

потрібно обов’язково заґрунтувати поверхню (навіть якщо на поверхні присутні залишки 

старої фарби!). Вражені грибками місця – обробити антисептичними засобами ТМ 

«CONTACT». 

 

НАНЕСЕННЯ 

Перед використанням фарбу необхідно перемішати до однорідної консистенції. 

Рекомендовано наносити покриття в 2 - 3 шари з проміжною сушкою від 2 до 4 годин 

залежно від температури навколишнього середовища. Для досягнення максимальних 

властивостей фарби, один шар нанесеної фарби має не перевищувати 200-250 мкм (0,20-

0,25 мм). Можна регулювати консистенцію першого шару шляхом розбавлення водою до 5%. 

Другий шар фарби наносити без розбавлення. Витрати фарби становить 100-200 г/м² 

залежно від виду основи та способу нанесення. Точна витрата визначається пробним 

фарбуванням на об’єкті. Для фарбування тонованою фарбою поверхонь великої площини – 

необхідно попередньо змішати необхідну кількість фарби в одній ємності. Методи 

нанесення: пензлем, валиком, фарборозпилювачем з діаметром сопла не менше ніж 1.6мм 

або апаратами типу «вагнер». 

 

ЧАС ВИСИХАННЯ 

Час висихання одного шару фарби - 2 години. Всі рекомендації ефективні при температурі 

основи (20±2)°С та відносній вологості повітря 65%, в інших умовах час висихання може 

змінитись. Не фарбувати при температурі основи нижче +5°С або відносній вологості повітря 

вище 80%. Заборонено фарбувати під прямими сонячними променями, під час дощу, туману 

та паморозі. Покриття набуває остаточного кольору після висихання фарби. 

 

ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ 

Інструменти промити водою з милом відразу після закінчення робіт. 

 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 

У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°С до +35°С. Необхідно 

запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Термін зберігання – 18 місяців в 

оригінальній упаковці. Дату виготовлення та номер партії дивитися на упаковці. 

 

https://www.dnipro-contact.com/
https://www.dnipro-contact.com/
https://www.dnipro-contact.com/product-page/biozahist-contact
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою 

водою, не вдихати пари при розпиленні. Не виливати фарбу в каналізацію, водойми або 

ґрунт. 

 

УТИЛІЗАЦІЯ 

Порожню тару із залишками фарби щільно закрити кришкою і винести в місця збору 

побутового сміття. Оберігайте навколишнє середовище від забруднення. 

https://www.dnipro-contact.com/
https://www.dnipro-contact.com/

