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SUPERCONFORT 
СУПЕРМИЮЧЕ ПОКРИТТЯ, ЩО ЗАПОБІГАЄ РОЗМНОЖЕННЮ БАКТЕРІЙ І ПЛІСНЯВИ, ДЛЯ 

ВНУТРІШНІХ РОБІТ 
Серія 488 

 

ОПИС 
 
SUPERCONFORT - атермічна фарба на водній основі 
проти конденсату, протипліснява, повітропроникна 
для внутрішніх робіт. Володіє хорошою 
теплоізоляцією, підвищеною повітропроникністю, 
оригінальним естетичним ефектом завдяки наявності 
мікросфер скла. Такий екологічно безпечний, у 
зв'язаному стані, наповнювач створює умови для 
усунення конденсату, який є першою причиною 
виникнення плісняви, створює кращий за своїми 
характеристиками комфорт для проживання. 
Мікросфери створюють багатошарову структуру, 
забезпечує з одного боку повітропроникність 
поверхні, а з іншого її термоізоляцію. SUPERCONFORT 
ідеально підходить для захисту поверхні у вологому 
середовищі, і від конденсату в таких місцях, як 
кухня,басейн, ванна кімната, підвальне приміщення, 
пральня і т. д. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: вінілові сополімери в водній 
дисперсії. 
-Спеціальні компоненти: мікросфери скла. 
-Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1: 0,78 ± 0,05 кг/л 
- В'язкість UNI 8902: 22000 ± 1600 cps  
-Блиск UNI EN ISO 2813: 5-10, матовий 
-*Ефективність проти цвілі UNI 9805: 0 - немає прояву 
-*Стабілізатор протигрибкової дисперсії UNI EN 
15457: 0 - немає прояву. 
- Висихання (при + 25 °C і 65% відн. вологості): 
поверхневе через 30 хвилин, для повторного 
нанесення - через 8 годин. 
*Звіти про випробування н. 55406 і н. 68308 THOR 
SPECIALTIES di Besnate (Va). 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал наноситься на внутрішні поверхні: 
- Нову і стару штукатурку на водній основі. 
- Бетонні поверхні. 
- Поверхню з гіпсу, гіпсокартону. 

- Поверхні з старою фарбою мінеральної або 
органічної основи, просушені, не обсипаються, 
щільні, вбираючі і правильно підготовлені. 
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що 
вони є поглинаючими. 
Поверхні повинні бути правильно підготовлені, 
відповідно до розділу « Підготовка основи». 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
- Якщо основа цементно-піщана, слід впевнитися, що 
вона витримана не менш ніж 28 діб 
- Поверхня повинна бути щільною і без пошкоджень. 
В іншому випадку потрібно усунути дефекти або 
закріпити спеціальними засобами. 
- При наявності цвілі обробити поверхню 
антисептичним засобом COMBAT 222, після чого 
видалити щіткою або змити наліт, що утворився в 
результаті обробки. Видалити відлущені та погано 
зафіксовані залишки старого покриття. 
- Видалити щіткою нашарування пилу та кіптяви.  
- Тріщини на стінах потрібно розшити і заповнити 
ремонтним засобом STUCCOFACILE, після чого 
зашкурити абразивом та видалити залишки пилу. 
- Вирівняти поверхню шпаклівкою MARCOSTUK. 
- Поверхня має бути гладка, без подряпин та сколів,  
чиста і нейтралізована від жирових плям, кіптяви, 
тощо. 
- Поверхню слід обробити акриловим фіксативом 
IDROFIS* для вирівнювання поглинаючої здатності 
основи або при наявності старої крихкої  сильно 
поглинаючої поверхні використовувати мікронізовану 
ґрунтівку глибокого проникнення ATOMO*  
- Впевнитися, що основа добре висохла і приступити 
до нанесення матеріалу згідно з процедурою, 
зазначеною в розділі «Інструкції з нанесення».  
 
*(Розведення ґрунтівки і кількість її нанесення 
прямим чином залежать від поглинаючої здатності 
поверхні. Для визначення витрати матеріалу 
рекомендується провести попередню пробу на 
окремо виділеній для цього ділянці поверхні. 
Проконсультуватися з відповідним технічним 
описом). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення: 
Температура навколишнього середовища: 
мін.+8°C/макс. +35°C 
Відносна вологість повітря: <75% 
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C 
Вологість поверхні: <10%. 
- Інструменти: щітка, валик. 
- Кількість шарів: 2 або більше шарів (чим більше 
товщина, тим краще теплоізоляція). 
- Щоб не втратити ефект ізоляції і властивість 
усунення конденсату, не змішувати з іншими 
фарбами. 
- При нанесенні щіткою розбавити на 5-10% водою; 
якщо поверхня дуже пориста, перший шар може бути 
розведений на 20%. 
- При нанесенні валиком розбавити на 3-5% водою; 
матеріал рівномірно нанести на поверхню за 
допомогою щітки і, не чекаючи висихання, 
продовжити обробку поверхні валиком з губчатого 
матеріалу для досягнення ефекту шорсткої поверхні. 
При більш сильному розведенні поверхня набуває 
меншої рельєфності. 
- Одразу після використання промити інструменти 
водою. 
- Витрата матеріалу: 4-5 м2/л при нанесенні на гладкі 
поверхні з середньою поглинаючою здатністю. 
Рекомендується провести попередню пробу на 
окремому місці для більш точного визначення 
витрати. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Колорування здійснюється по системі Tintometrico 
Marcromie. Можливо також колорування барвниками 
COLORADO, серія 548. 
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 
Зберігати у сухому місці. 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 2 роки. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Вироблено відповідно до директив Євросоюзу 
(2004/42 / EC) 
Категорія A / a: фарба матова для стін і стелі для 
внутрішніх робіт (блиск≤25 @ 60 °) (на водній основі): 
30 г / л (2010)  
Містить макс .: 30 г / л ЛОС 
Застосовувати матеріал відповідно до діючих норм 
гігієни та безпеки; після використання заборонено 
викидати упаковку в навколишнє середовище, 
залишки матеріалу повинні бути повністю висушені і 
утилізовані з будівельними відходами. Не  викидати 
відходи матеріал в каналізацію, водойми і на землю. 
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. 

 
 


