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ФАРБА РЕНОВАЦІЙНА ELASTIC   Дата актуалізації: 01.05.2021 р.  

ЗАСТОСУВАННЯ  

Еластична реноваційна фарба базується на 

комбінації полімерних сполук. 

Призначається для декоративно-захисного 

фарбування та відновлення фасадів. 

Заповнює тріщини та мікротріщини,  

реноваційна фарба з хорошою дифузією для 

фарбування мінеральних та органічних 

основ.  

 

 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ  

Основи повинні бути несучими, рівними, 

сухими та чистими, без тріщин, очищеними 

від антиадгезійних покриттів (таких як: 

курява, жир, пил та бітум), а також 

біологічно та хімічно неагресивними. 

Основи із слабкою адгезією, відшаровану 

штукатурку та малярні покриття слід 

усунути. Поглинальні основи  заґрунтувати 

препаратами Majstergrunt Універсальний або 

Majstergrunt Глибокопроникний. Термін 

висихання нанесеного на основу препарату 

становить 24 години в оптимальних 

погодних умовах (при відносній вологості 

повітря 60% та температурі повітря +20 0С).  

 

На свіжовиконаних мінеральних основах 

(таких як: бетон, цементна та цементно-

вапняна штукатурка, тонкошарова 

мінеральна, полімерно-мінеральна 

штукатурка) роботи можна розпочинати (в 

тому числі ґрунтування) не раніше, ніж через 

4 тижні після виконання основи.  

 

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ  

Упаковка містить готовий продукт. 

Безпосередньо перед використанням увесь 

вміст упаковки слід дуже ретельно вимішати 

змішувачем/низькошвидкісним дрилем з 

кошовим або лопатковим змішувачем, аж до 

отримання однорідної консистенції. При 

потребі розвести невеликою кількістю чистої 

води (макс. 5% об’єму упаковки) для 

першого нанесеного шару, т. зв. проміжного. 

Наступний шар слід наносити у торговій 

консистенції. Кількість води, що додається, 

ВИКОНАВЧІ ВКАЗІВКИ  

Процес підготовки, нанесення та висихання 

фарби повинен відбуватися за сухої погоди 

при температурі повітря та основи від +5 0С 

до +25 0С. Малярні роботи слід проводити на 

поверхнях, що не наражаються на пряму дію 

сонячного проміння. Низька температура, 

підвищена вологість, відсутність відповідної 

циркуляції повітря та шорстка поверхня 

основи значно подовжують термін 

висихання фарби. Після нанесення «свіже» 

малярне покриття слід захищати до моменту 

його повного висихання від атмосферних 

опадів та дії температури менше +5 0С. 

Роботи на стіні, що утворює єдину площину, 

слід проводити постійно, без перерв, 

методом «мокре на мокре», використовуючи 

матеріал з однієї виробничої партії. Перерву 

фарбування слід запланувати заздалегідь у 

місцях, де можливе стикування буде 

малопомітним. Неналежне нанесення може 

призвести до виникнення стійких 

колористичних відмінностей на 

пофарбованих поверхнях.     

 

ПРИМІТКИ  

Фарби виготовляються на базі натуральних 

мармурових та доломітних наповнювачів, які 

можуть мати різний відтінок, в залежності 

від родовища. У зв’язку з цим, при 

дозамовленні продукту, з метою мінімізації 

колористичних відмінностей, ми 

рекомендуємо при замовленні вказувати дату 

та номер партії, зазначені на етикетці, до якої 

дозамовляється продукт. Підчас підбирання 

кольорів слід особливо звернути увагу на те, 

що вони мають інший колір при природному 

та штучному освітленні. Відмінності також 

виникають при виборі кольору на зразку та 

на великій поверхні фасаду. Підчас 

планування колористики фасадів слід 

керуватися інформацією, що міститься у 

зразках щодо коефіцієнту відбивання світла 

HBW.  Цей коефіцієнт зазначає кількість 

сонячного випромінювання, яка при даному 

кольорі фарби відбивається від її поверхні. 

Це має значний вплив на температуру на 



повинна бути однаковою для кожної 

упаковки.  

 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ  

Фарбу наносити на відповідним чином 

підготовлену та суху основу двома шарами за 

допомогою пензлика або валика. Після 

нанесення першого шару зачекати до 

висихання фарби. Термін висихання у 

оптимальних умовах (при відносній 

вологості повітря 60% та температурі повітря 

+20 0С) становить мін. 3 год. Наступний шар 

фарби наносити лише після висихання 

попереднього шару. При висиханні у 

оптимальних умовах повне затвердіння 

виконаного покриття відбувається через мін. 

24 год. після нанесення.  

 

Фарба досягає повних технічних параметрів 

через 24 дні після нанесення. Погана 

підготовка основи у крайніх випадках може 

призвести до зниження стійкості фарби, і 

навіть до її відшарування.  

 

 

фарбованій поверхні та його деформативну 

здатність. Тим самим рекомендується, щоб 

на великих безперервних поверхнях не 

застосовувати кольори з коефіцієнтом менше 

25%. Застосування таких кольорів повинно 

обмежитися до невеликих фрагментів 

фасадів, архітектурних деталей і т. д.      

 

Більшість кольорів отримується при 

застосуванні неорганічних пігментів, які 

мають дуже великий опір на вплив УФ-

випромінювання. Проте, колористика деяких 

фарб вимагає застосування органічних 

пігментів, які з огляду на свій характер підчас 

використання зазнають дещо швидшої 

деградації під впливом погодних умов та дії 

УФ-випромінювання.    
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ФАРБА РЕНОВАЦІЙНА ELASTIC 

СПОЖИВАННЯ  

 

Споживання залежить від 

методу фарбування та типу, 

поглинальної здатності і 

фактури основи. З метою 

точного визначення 

споживання виробу 

рекомендується проведення 

проб на даній основі. В 

залежності від основи 

споживання становить від 0.3 

до 0.45 кг/м2 при двократному 

фарбуванні.   

 

 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І 

ТРАНСПОРТУВАННЯ  

 

Фарбу зберігати у герметичній 

упаковці при температурі від 

+5 0С до +25 0С. Уникати 

надмірного нагріву та морозу. 

Термін придатності до 

використання становить 12 

місяців з дати виробництва, 

зазначеної на упаковці.  

 

 

УПАКОВКА 

 

Відро: 12 кг  

ТЕХНІЧНІ ДАНІ  

 
Густина 20+0.50С, (г/см3) PN-EN ISO 2811-1 

приблизно 1.47 

Нанесення другого шару, (год.) 4 

Товщина сухого шару (µм) PN-EN 1062-1 

100-200, Е3 (для споживання 0.3 

л/м2) 

 

200-400, Е4 (для споживання 0.6 

л/м2) 

 

Блиск 

Мат, G3 

PN-EN 1062-1 

Покривання тріщин (µм) 

> 250 < 500, A2 (-10 0C) 

PN-EN 1062-7 

Розмір зерна (µм) 

< 100, S1 

PN-EN 1062-1 

Коефіцієнт паропроникності EN 

ISO 7783-2  

Клас 2, V2 

 

Водонепроникність  

Клас 3, W3 

PN-EN 1062-3 

Проникність вуглекислого газу 

Sd ≥50 (м), С1 

PN-EN 1062-6 

Класифікація  

G3E3S1V2W3A2C1 

PN-EN 1062-1 

 

Межі вмісту LZO згідно Директиви 2004/42/WE (кат. А/с):  

40 г/л (2010).  

 

 

Продукт є складовою групи виробів для виконання утеплень 

зовнішніх стін будинків системою ETICS MAJSTER POL 

(Європейська технічна оцінка ETA 11/0183) і  MAJSTER-POL 

MINERAL (Європейська технічна оцінка ЕТА 14/0238).  

 
 

Інформація, що міститься у Технічній карті, призначається для забезпечення оптимального 

застосування продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки 

умови використання залишаються поза його контролем.  

 Роботи слід виконувати у відповідності до принципів будівельної справи. Будь-яке втручання у 

склад продукту недопустиме і може значно знизити якість використовуваного матеріалу. У 

випадку поєднання з виробами інших виробників фірма MAJSTER-POL не несе 

відповідальність за якість продукту.   
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