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MARCORES 
ШВИДКОСОХНУЧА ЕМАЛЬ 

Серія 260 
 

ОПИС 
 
Синтетична швидковисихаюча емаль  на основі 
алкідних модифікованих смол, для фарбування 
металевих виробів, таких як стелажі будівельні 
машини, трактори і сільськогосподарські причепи, 
металеве обладнання в цілому. 
Матеріал має відмінне ущільненням по вертикалі, 
хорошу заповнюваність, блиск і криючу здатність.  
Нанесений шар фарби забезпечує ефективний захист 
від атмосферних впливів. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: модифіковані алкідні смоли. 
- Питома вага UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,30 кг/л в 
залежності від кольору. 
- Глянець UNI EN ISO 2813: 10, кут спостереження 60°. 
- В'язкість UNI 8902: 600 ± 50 cps при 25 °C. 
(ротаційний віскозиметр Брукфільда). 
- Клас вологого стирання UN13300: Клас 1. 
- Висихання (при + 25 °C і 65% відн. вологості): 
стійкість до пилу – 20 хвилин, поверхневе через 2 
години, для повторного нанесення- через 7 годин. 
Повне висихання із застосуванням 
швидковисихаючих та синтетичних емалей – не 
більше 24 годин 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал може застосовуватися для робіт на 
внутрішніх і зовнішніх поверхнях, а також на 
металевих поверхнях. 
Матеріал може застосовуватися без дотримання 
вимог Директиви 2004/42/EC для летючих органічних 
сполук (ЛОС). 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Металоконструкції з чорних металів, які раніше не 
були фарбовані: 
- Видаліть тверді частинки окалини і всі сліди іржі за 
допомогою піскострую промислового типу (Gradе 
SA2), або проведіть очищення механічно або вручну.  

- Очистіть поверхню від пилу і переконайтеся, що 
вона абсолютно суха, після чого нанесіть 2 шари 
антикорозійного фарби FENALKYD (код 1610107). 
- У випадку, якщо поверхня нова і не має слідів 
окалини або іржі, досить знежирити поверхню за 
допомогою розчинника. 
- Нанесіть 2 шари емалі MARCORES згідно інструкції 
по нанесенню. 
Металоконструкції з чорних металів, які раніше 
були пофарбовані: 
- Видаліть шари старої фарби, яка відшарувалася і 
сліди іржі механічно або вручну, відшліфуйте старі 
покриття, що добре тримаються на поверхні з метою 
надання їм шорсткості. 
- У разі значного пошкодження поверхні 
рекомендується повністю очистити від старого 
покриття і від іржі за допомогою піскострую, або 
механічною або ручною очисткою. 
- Очистіть поверхню від пилу. 
- На повністю суху поверхню нанесіть 2 шари 
антикорозійної фарби FENALKYD (код 1610107). 
- Нанесіть 2 шари емалі MARCORES згідно інструкції 
по нанесенню. 
Гальванізовані поверхні та поверхні з сталевих 
сплавів: 
- Очистіть поверхню від слідів окису за допомогою 
механічної або ручної очистки. 
- Обережно видаліть мастило за допомогою 
спеціального лужного розчину або розчинника. 
- Видаліть всі сліди пилу і на абсолютно суху 
поверхню нанесіть шар універсальної антикорозійної 
ґрунтівки PRIMER (код 1630307). 
- Нанесіть 2 шари емалі MARCORES згідно інструкції 
по нанесенню. 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення: 
Температура навколишнього середовища: 
мін.+8°C/макс. +35°C 
Відносна вологість повітря: <80% 
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C 
- Інструменти: щітка, розпилювач. 
- Кількість шарів: мінімум 2. 
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- Розріджувач: синтетичний розчинник для 
швидковисихаючих емалей (код 5070712). 
- Розведення: при нанесенні щіткою – на 0-5%, при 
розпиленні розпилювачем – на 20-30%. 
- Відразу після використання інструменти необхідно 
очистити синтетичним розчинником для 
швидковисихаючих емалей (код 5070712. 
- Витрата матеріалу: 10-12 м2/л для гладких 
поверхонь. Для визначення фактичної витрати 
рекомендується провести попередню пробу на 
конкретній основі. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Колорування здійснюється по системі Tintometrico 
Marcromie. 
У разі використання різних партій колорованого 
матеріалу, радимо перемішати між собою упаковки, 
щоб уникнути розбіжності в тональності. 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 3 роки. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
При виробництві матеріалу вимоги Директиви 
Євросоюзу 2004/42/EC не застосовуються. 
Матеріал містить диметилбензол, 2-бутанон оксим, 
жирні кислоти, солі кобальту, які можуть викликати 
алергічні реакції. 
Легкозаймистий. Небезпечний при вдиханні, 
ковтанні, попаданні на шкіру. Уникати контакту зі 
шкірою та очима. Не вдихати пари. Тримати подалі 
від вогню та іскор. Не палити. Розпиляти тільки в 
добре провітрюваних приміщеннях. Зберігати в 
недоступному для дітей місці. Не зливати залишки в 
каналізацію. В разі недостатньої вентиляції 
застосовувати відповідні засоби захисту органів 
дихання. 
Матеріал повинен транспортуватися, 
використовуватися та зберігатися відповідно до 
діючих норм гігієни і безпеки. Залишки матеріалу 
залишити до повного висихання і утилізувати разом зі 
спеціальними відходами. 
Для додаткової  інформації необхідно ознайомитися з 
Листом Безпеки. 

 
SAN MARCO GROUP гарантує, що представлена інформація 
заснована на кращих досягненнях нашого досвіду і науково-
технічних знаннях; однак неможливо взяти на себе будь-яку 
відповідальність за отримані результати, у зв’язку з тим, що 
застосування матеріалу відбувається без нашого 
безпосереднього контролю. Рекомендуємо завжди перевіряти 
придатність матеріалу в кожному окремому випадку. Даний 
технічний опис анулює і автоматично замінює  собою всі 
попередні. 

 
 


