ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
«MIKS color»
ФАРБА ДЛЯ САДОВИХ ДЕРЕВ ТА КУЩІВ
ОПИС

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фарба для садових дерев та кущів атмосферостійка фарба на основі водної
акрилової дисперсії.

Тип
Густина фарби

Акрилова дисперсія
(1,4 - 1,5) г/см3



Атмосферостійка



Запобігає сонячним опікам стовбурів дерев



Захищає від комах-шкідників та гризунів

Колір

Білий



Підвищує стійкість до низьких температур

Блиск

Матова

ПРИЗНАЧЕННЯ
Для
лікувально-профілактичного
садових дерев та кущів.

обробляння

Застосовується для стовбурів плодових та
декоративних дерев та кущів з метою захисту від
комах-шкідників,
патогенних
мікроорганізмів,
гризунів.
Підвищує стійкість до низьких температур та
запобігає сонячним опікам.

СУПУТНІ КОМПОНЕНТИ
Розріджувач:

Зовнішній вигляд
покриття після
висихання

Однорідна поверхня

Витрата (норма покривання поверхні у 1 шар)

3,0-3,5 м2/кг в залежності від
типу та стану поверхні

Час висихання кожного
шару, не більше

2 год.
(за температури 20°С та
відносної вологості повітря
65 %)

Час висихання може подовжуватись зі зниженням
температури та підвищенням відносної вологості повітря
Рекомендована
кількість шарів
Паковання

1-2

3 кг; 7 кг;

Вода
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ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
Перед фарбуванням металевим шкребком або
щіткою очистити стовбур дерева від ділянок
мертвої кори, бруду, пилу, моху, лишайнику.

ПІДГОТОВКА ФАРБИ
Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати,
за необхідності дозволяється разбавлення водою
у кількості до 5 % від маси фарби.

НАНЕСЕННЯ
Робочі умови при нанесенні:
Температура повітря не нижче 5 ºC,
вологість повітря не вище 80 %.

ЗБЕРІГАННЯ
Фарбу слід зберігати в щільно закритій заводській
тарі за температури від 5 ºC
до 35°C, в
недоступному для дітей місці, оберігаючи від дії
нагрівальних приладів та прямих сонячних
променів.
Гарантійний термін зберігання – 24 місяці від дати
виготовлення.

УТИЛІЗУВАННЯ
відносна

Нанесення:
Фарбу наносити пензлем, розпилювачем або
валиком
(з поролоновою або довговорсовою
насадкою) за відсутності сильного вітру, морозу,
атмосферних опадів.
Обробку проводити у 1-2 шари знизу доверху- в
напрямку від коренів до крони.
Примітка:
Зазвичай, обробку дерев проводять двічі на рік:
ранньою весною та в осінній період.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ
Видалити залишки фарби з інструментів, не
допускаючи висихання, після чого промити водою
(із застосуванням миючого засобу).

Рідкі залишки не виливати у водостоки, водойми,
каналізацію або грунт.
Порожню тару можна утилізувати як будівельне
сміття.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Фарба пожежобезпечна.
При проведенні фарбувальних робіт, а також
після їх закінчення, необхідно ретельно
провітрювати приміщення. Застосовувати засоби
захисту органів дихання та рук (гумові рукавички,
респіратор при розпиленні).
Див. Паспорт безпеки на матеріал та етикетку.

ПРИМІТКИ
На кожну партію фарби видається сертифікат
якості.
Ця інформація є результатом знань наших
спеціалістів, отриманих на основі лабораторних
досліджень та практичного досвіду. Ми ні в якому
разі не несемо відповідальності при використанні
нашої продукції за межами нашого контролю і
гарантуємо лише якість самого матеріалу. Ми
залишаємо за собою право на можливі зміни без
попереднього повідомлення покупців.
Система якості відповідає стандарту
ДСТУ EN ISO 9001.
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