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ТЕХНІЧНА КАРТА 
ГУМОВА ФАРБА 

 

ОПИС: 

✓ водно-дисперсійна, напівглянцева, зносостійка, еластична фарба для нанесення ігрової 

розмітки на спортивних майданчиках 

✓ склад з суміші латексу з акриловими полімерами і спеціальними стабілізуючими 

компонентами 

✓ без розчинників 

✓ відповідає технічним умовам ТУ У 24.3-2396609815-001:2006 

 
ЗАСТОСУВАННЯ: 

✓ нанесення ліній ігрової розмітки на всі види спортивних покриттів 

✓ нанесення малюнків та логотипів на гумових покриттях 

✓ захист поверхонь чутливих до підвищеної вологості і ультрафіолету 

✓ для використання на балконах, терасах, дахах 

✓ для басейнів, садових та пішохідних доріжок, декорування цегляних стін 

 

ВЛАСТИВОСТІ: 

✓ еластичність 

✓ стійкість до УФ випромінювання та перепадів температур 

✓ стійкість до механічних деформацій 

✓ висока степінь адгезії 

✓ пожежо-, вибухобезпечна 

✓ не слизька 

✓ хімічно стійка 

✓ довговічність 

✓ екологічність 

 

ФАСУВАННЯ: 

✓ відро, 20 кг 

 

ЗБЕРІГАННЯ: 

✓ фарбу зберігати в щільно закритій тарі при температурі вище 5° С. УВАГА! Матеріал 

боїться заморожування! Гарантійний термін зберігання 12 місяців в оригінальній 

упаковці з моменту виготовлення 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ: 

 

ЗАСТОСУВАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ: 
1. ПІДГОТОВКА ізоляційного покриття: 

✓ фарба не вимагає спеціальної підготовки, безпосередньо перед застосуванням її 

необхідно ретельно перемішати 

✓ перевірити наявність пломби на відрі, зняти кришкус відра 

✓ перемішати краску у відрі. Включити дриль з насадкою для перемішування, і повільно 

почати перемішувати вміст відра 

✓ перемішування продовжувати до тих пір, поки фарба не стане однорідна, без згустків і 

грудочок 

✓ у разі необхідності перелити перемішаний продукт в чисте відро через фільтр з 

діаметром отворів сіточки (0,3-0,5 мм), що залишилися грудочки видалити, щоб не 

забився розпилювач 

✓ товщина нанесення одного шару - не більше 1,0 мм. При багатошаровому нанесенні, 

просушувати кожен попередній шар не менше 4 годин при температурі 20°С 

✓ увага! Не використовуйте високі швидкості при перемішуванні. При використанні 

дрилі під час перемішування швидкість обертання насадки не повинна бути вище 500 

об/хв 

Колір білий 

Блиск напівматовий 

Питома маса 1,05 

Час висихання/готовності до експлуатації 

при t = 20° C і відносній вологості 50% при 

товщині 1мм 

1,5 години - не боїться опадів 

8 годин - повне висихання 

Еластичність; к-ть перегинів на стрижні 1 

мм 
>1000 

Атмосферостійкість висока 

Масова частка нелетких речовин 47% 

рН фарби 7,5 

Покриття сухої плівки 120г / м2 

Морозостійкість фарби  5 циклів 

Умовна світлостійкість (зміна коефіцієнта 

дифузного віддзеркалення) 
5% 

Ступінь перетирання 60 мкм 

Діапазон температур без зміни 

властивостей матеріалу 
від -20 °C до +95 °C 

Токсичність 
екологічно нешкідлива,  

не токсична 
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2. ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ 

✓ добре лягає на всі типи поверхні: поліуретан, метали, дерево, пластик, скло, бетон, 

цегла. Поверхня, що фарбується повинна бути чистою, рівною, сухою. Глянцеві 

поверхні і полущені місця зачищені скребком або металевою щіткою. 

✓ ізольовану поверхню очищаємо від бруду, пилу, старої фарби, іржі і т.д. (Металеві 

щітки, ганчір'я) і знежирюємо в разі необхідності 

✓ Зачистка металевої поверхні від іржі виконуємо за допомогою металевих щіток з 

видаленням пухкого шару іржі, потім знежирюємо і даємо повністю висохнути, 

знежирюємо 

✓ поверхню, попередньо перед нанесенням фарби, очистити ретельно від пилу 

✓ з дерев'яної поверхні необхідно видалити пил і по можливості смолу 

✓ глянцеві поверхні необхідно заматувати наждачкою (для усунення глянцю), видалити 

пил і знежирити 

3. ОБЛАДНАННЯ: 

✓ фарба може наноситися на поверхні за допомогою розпилювача, валика або кисті 

✓ для нанесення ізоляції використовуйте кисть (зручну для роботи), хутряний валик з 

середнім ворсом, розпилювач повітряного типу (компресор з тиском не більше 5 - 8 

атм., форсунка на розпилювачі 1,5 -2,5 мм) 

✓ для нанесення ізоляції на великі площі використовувати розпилювач безповітряного 

типу  

4. НАНЕСЕННЯ МАТЕРІАЛУ: 

✓ перед нанесенням матеріалу на будь-яку поверхню необхідно нанести грунтове 

покриття і дати йому просохнути (не менше 1-го години при кімнатній температурі) 

✓ приготування грунту: розвести 1-н літр матеріалу з 100 - 150 гр. води, ретельно 

перемішати суміш. При роботі з матеріалом стежити, щоб на поверхні не утворювалася 

плівка, регулярно перемішувати 

✓ при роботі пензликом або валиком, необхідно, розбавити матеріал водою (на 1-н літр 

матеріалу 30 - 100 гр. води) 

✓ при роботі пензликом або валиком з матеріалом або грунтом використовувати тільки 

дрібний посуд (лоток під валик) 

Гарячі поверхні: 

✓ при роботі з матеріалом на гарячих поверхнях з температурою від 35°С і вище 

використовувати більш рідкий грунт (на 1-н літр матеріалу до 150 гр. води) 

✓ при роботі з матеріалом на гарячих поверхнях з температурою вище 50°С наносити 

перші 2-а шару рідким грунтом (на 1-н літр матеріалу до 150 гр. Води), дати просохнути 

покриттю, всі наступні шари - фарбувати (1-н літр матеріалу з 30-100 гр. води) 

✓ час висихання одного шару на гарячих поверхнях істотно зменшується (від 10 хв. до 

✓ 0.5 години) 

✓ у разі утворення під плівкою повітряної бульбашки акуратно надрізати або проколоти 

і притиснути, щоб вийшло повітря і притримати 10-15 секунд, після чого зафарбувати 

місце «проколу» 
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✓ «Бульбашка» може утворитися при нанесенні на гарячу поверхню, при не достатній 

кількості води при розведенні під грунт 

Вологі поверхні: 

✓ допускається нанесення фарби на вологу (Важливо! Не мокру!) поверхню до 40%. 

✓ встановіть «теплову гармату» і включіть її на 4-5 годин, забезпечивши хорошу 

вентиляцію 

✓ заповнити шви і порожнечі цементним розчином і затерти всю поверхню (робоча 

рукавиця), щоб заповнити всі мікротріщини і пори. Просушити поверхню не менше 48 

годин. 

✓ фарбувати, як зазвичай, з ґрунтовкою до утворення на поверхні гарного рівномірного 

шару мембрани, підсушуючи постійно поверхню «тепловою гарматою» 

 

РОЗХІД:  

 

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ:  
✓ роботу з фарбами необхідно проводити в добре провітрюваному приміщенні, при 

наявності наскрізної вентиляції. У побутових умовах при застосуванні фарб ретельно 

провітрювати приміщення. При роботі використовувати ЗІЗ, такі як, рукавички, захисні 

креми для рук, окуляри, респіратор 

✓ у приміщенні не допускається відкритого вогню 

✓ при використанні електричних обігрівальних приладів уважно вивчіть інструкцію по 

поводженню з ними від виробника і дотримуйтесь правил по ТБ 

✓ засоби захисту навколишнього середовища: не викидати в водойми і не скидати на 

рельєфи. 

✓ фарби транспортуються всіма видами транспорту, в критих транспортних засобах, 

відповідно до правил перевезення вантажів, що діють для даного виду транспорту. 

Фарби в споживчій тарі для транспортування встановлюють на дерев'яні піддони, 

жорстко палетують. Максимальна кількість рядів у висоту - 6, кожен ряд прокладається 

гофрованим картоном або ДСП. Берегти від попадання прямих сонячних променів, 

фарба не належить до небезпечних вантажів 

✓ зберігати в сухих критих приміщеннях при температурі не нижче +5, в щільно закритій 

тарі, оберігаючи від дії прямих сонячних променів і вологи. Термін зберігання - 12 

місяців 

✓ берегти від дітей, не вживати всередину 

✓ при недотриманні правил поводження та зберігання, при неорганізованому розміщенні, 

Пористі матеріали (пінополіуретан, «рідка гума», газобетон, 

пінобетон, шифер і ін.) 

від 300 до 700 г/м2 

 

Гідроізоляція бетонних поверхонь, ремонт / покриття плоских 

покрівель, УФ-захист 

1кг- 2кг/м2 

 

Декоративне оздоблення будівель і споруд 230-300г/м2 
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похованні або спалюванні відходів, при надзвичайних ситуаціях можливе забруднення 

повітря, ґрунту, води 

✓ шляхи впливу на навколишнє середовище: порушення правил зберігання, 

транспортування і застосування. При попаданні свіжої фарби в ґрунт і воду, можлива 

зміна органолептичних властивостей води, санітарного режиму водойм, загибель риб, 

засмічення ґрунту 

✓ при попаданні фарби на шкіру в очі, не повільно промити великою кількістю проточної 

води, при необхідності звернутися до лікаря 

 

 


