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DECORFILM 
ВОДОРОЗЧИННЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНИХ НАСТІННИХ ФАРБ ДЛЯ 

ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ РОБІТ 
Серія 374 

 

ОПИС 
 
DECORFILM - захисний засіб на водній основі, 
використовується для внутрішніх та зовнішніх робіт 
для захисту поверхонь, пофарбованих декоративною 
фарбою, водоемульсійною фарбою, емаллю. 
Комбінація уретанових і акрилових смол створює 
захисну плівку, забезпечуючи легкість очищення 
продукту і стійкість до механічних впливів. 
На внутрішніх пофарбованих стінах застосування 
DECORFILM приглушує поверхневі подряпини. 
Швидко висихає, не жовтіє. DECORFILM має високі 
адгезивні властивості і добре розтягується. 
Доступний в глянцевому і матовому варіанті, які 
ідеально змішуються один з одним. Таким чином 
отримують різну ступінь блиску, яка підходить для 
оброблюваної поверхні. 
Відповідність вимогам регламенту CE 852/2004 у 
сфері гігієни продуктів харчування. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: акрилові смоли з 
модифікованими поліуретанами у водному розчині. 
- Об’ємна Маса UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 кг/л 
- В'язкість UNI 8902: 1000 ± 200 cps при 25 °C  
- Яскравість UNI EN ISO 2813: 
DECORFILM LUCIDO (3740230): >80, Кут зчитування 60° 
DECORFILM OPACO (3740238): 5±2 Кут зчитування 85° 
Співвідношення LUCIDO/OPACO 1:1: 10±2 Кут 
зчитування 60°. 
Співвідношення LUCIDO/OPACO 2:1: 20±2 Кут 
зчитування 60°. 
- Час висихання (при 25 °C і 65% відн. волог.):сідання 
пилу 1 година, на дотик через 2-3 години, повне 
висихання через 4 години. 
Відповідає HACCP у відповідності з вимогами 
регламенту ЄС 852/2004. 
*Протокол випробувань N.232F2017 Studio ASA – 
Тревізо у відповідності з нормою UNI11021:2002. 
 
 
 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Наносити на: 
- Декоративні покриття органічного походження. 
- Декоративні покриття мінеральної природи тільки 
для внутрішніх робіт: нанести DECORFILM OPACO 
(матовий) і DECORFILM LUCIDO (глянцевий), змішані 
один з одним у співвідношенні 1:1.  
Єдине, що на поверхні з покриттям GRASSELLO DI 
CALCE (гашене вапно), слід застосовувати тільки 
DECORFILM LUCIDO. 
- Водоемульсійні фарби і емалі з різним естетичним 
ефектом. 
- Старі пофарбовані поверхні органічного або 
мінерального походження попередньо просушені, з 
добре поглинаючою поверхнею. 
- Застосування захисного засобу DECORFILM залежить 
від типу поверхні. 
Для матових поверхонь рекомендується 
використовувати версію DECORFILM OPACO 
(код.. 3740238), для глянцевих поверхонь зазвичай 
використовується DECORFILM LUCIDO (код. 3740230). 
Використання глянцевої версії матеріалу на матовій 
поверхні не спотворить естетичний вигляд. 
- DECORFILM має хорошу опірність до побутових 
миючих засобів. Рекомендується провести 
попередню пробу на невеликій непомітній ділянці 
поверхні. 
- Не використовувати абразивні засоби для очищення 
поверхонь. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Настінна поверхня: 
Нанести DECORFILM на поверхню, попередньо 
оброблену декоративними фарбами, емалями. 
Поверхня повинна бути висушена і підготовлена. 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення: 
Температура навколишнього середовища: 
мін.+8°C/макс. +35°C 
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Відносна вологість повітря: <75% 
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C 
Вологість поверхні: <10% 
- Інструменти: щітка, валик, фарборозпилювач. 
- Кількість шарів: 1-2 шари. 
- Розріджувач: вода 
- Розведення залежить від ступеня зволоження 
поверхні. Зазвичай: перше і друге покриття розбавте 
водою на 5-15 %. При роботі з сильно поглинаючою 
поверхнею розбавте на 25-30%. 
- Після використання промити інструменти водою. 
- Витрата матеріалу залежить від поверхні, на якій 
використовується продукт. 
На гладких поверхнях з середнім рівнем поглинання 
15-25 м2/л. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
DECORFILM має дві бази : 
Матову(код 3740238) і глянцеву(код 3740230). 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 2 роки. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
Норматив Європейського Союзу (Dir. 2004/42/EC) 
Категорія A/l: фарба з декоративним ефектом на 
водній основі 200 г/л (2010).  
DECORFILM містить: 100 г/л ЛОС 
Застосовувати матеріал згідно з діючими нормами 
гігієни та безпеки; після використання заборонено 
викидати упаковки в навколишнє середовище, 
залишки матеріалу повинні бути повністю висушені і 
утилізовані разом з будівельними відходами. Не 
викидати відходи матеріалу 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. 

 


