
ТЕХНІЧНА КАРТА  

 

BARWENA INWEST  

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ: 

 

Акрилова внутрішня фарба BARWENA призначена для виконання внутрішніх декоративно-

захисних покриттів на стандартній мінеральній основі, а також на покритій малярними 

покриттями на базі акрилових смол основі. На пофарбованій основі вона створює біле або 

кольорове матове покриття, стійке до стирання.   

 

 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ: 

 

Основа повинна бути з хорошою несучою здатністю, рівна, суха та чиста, без тріщин. 

Залишки клейових фарб ретельно усунути, а основу вимити водою. На заново виконаних 

мінеральних основах (таких як бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки, мінеральні 

штукатурки) можна починати роботи (в т.ч. ґрунтування) не раніше, ніж через 4 тижні після 

виконання основи. Свіжі штукатурки та основи, що сильно поглинають воду (гіпсове 

покриття, гіпсокартонні плити, ніколи не фарбовані основи), заґрунтувати ґрунтувальним 

препаратом MAJSTERGRUNT Універсальний або MAJSTERGRUNT Глибокопроникний. 

Пофарбовані емульсійними фарбами поверхні знежирити шляхом миття водою з додаванням 

миючих засобів.     

 

 

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ: 

 

Упаковка містить готовий продукт. Безпосередньо перед застосуванням увесь вміст упаковки 

слід дуже ретельно вимішати змішувачем/низькошвидкісним дрилем з кошовим або 

лопатевим міксером до отримання однорідної консистенції.  

 

 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: 

 

Фарбу накладати на відповідно підготовлену основу двома шарами за допомогою щітки або 

валика. Після накладання першого шару зачекати до висихання фарби. Період висихання при 

оптимальних умовах (при відносній вологості повітря 60% та температурі повітря +200С) 

становить приблизно 2 години. Наступний шар фарби накладати лише після висихання 

попереднього шару.  

 

 

ВИКОНАВЧІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

 

Процес підготовки, накладання та висихання фарби повинен відбуватися при температурі від 

+50С до +250С. У ході малярних робіт та після їх закінчення приміщення провітрювати до 

зникнення характерного запаху.  

 

 

СПОЖИВАННЯ: 

 

З метою точного визначення споживання виробу рекомендується проводити проби на даній 

основі. В залежності від основи споживання становить від 0,15 до 0,2 л/м2 при дворазовому 

фарбуванні.  



 

 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ: 

 

Фарбу зберігати у герметичній упаковці при температурі від +50С до +250С. Захищати від 

надмірного нагрівання та морозу. Термін придатності до використання становить 12 місяців 

з дати виробництва, вказаної на упаковці.  

 

 

СКЛАД: 

 

Внутрішня фарба BARWENA INWEST складається зі стиролово-акрилової дисперсії, 

додатків-модифікаторів, мінеральних наповнювачів, пігментів та консерватора.   

 

 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ: 

 

Температура застосування:     від +50С до +250С 

 

Температура основи:     від +50С до +250С 

 

Об’ємна щільність:      приблизно 1,55 г/см3 

Опір до мокрого тертя:     Клас 3 

Здатність покриття:      Клас 4 (при продуктивності 20 м2/л) 

Ступінь блиску:      Глибокий матовий  

Найбільший розмір зерна:     Дрібне (< 100 μм) 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ: 

Гігієнічний сертифікат НК/В/1259/01/2013 

Гігієнічно-радіаційний сертифікат № НR/B/102/2013 

Продукт відповідає вимогам норми PN-EN 13300:2002 «Фарби і лаки – Водні лакувальні 

вироби та системи покриттів на внутрішні стіни та стелі»  

 

 

 

 

 

 


