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«Kalahari» 
декоративна перламутрова фарба для імітації мерехтливих пісочних 

фактур 
Область застосування: Для створення фінішних декоративних покриттів поверхонь в середині 

приміщень. 

Підготовка поверхні: Поверхня має бути чиста, міцна, знепилена та суха. На підготовлену 

поверхню нанести у два шари матову акрилову фарбу «SimpleFon» або ґрунтовку «Primer» 

ТМ Simpletone в залежності від бажаного ефекту фінішного покриття. Після повного 

висихання шарів основи нанести декоративне покриття Kalahari. 

Нанесення: Перед нанесенням матеріал необхідно ретельно перемішати. Стандартний спосіб 

нанесення – на підготовлену поверхню за допомогою плоского широкого пензля з довгим 

м’яким ворсом в один або два шари.  Кількість шарів залежить від техніки нанесення та 

бажаного результату. 

Температура при нанесенні: Фарбувальні роботи проводити у температурному діапазоні від +5 до 

+30ºС та відносній вологості не більше 80%. 

Розведення водою: Матеріал готовий до використання. У разі необхідності можливе 

розведення до 10% водою. 

Використовуваний інструмент: плоский  широкий пензль з довгим м’яким ворсом 

Час висихання: До ступеня 3 – 4-6 годин. Повне висихання – 16-24 години. 

Умови експлуатації: Витримує вологе прибирання з застосуванням м'яких неабразивних 

матеріалів та засобів. 

Витрата матеріалу:  4,5-5,5 м2/кг 

Бази: База W – біла; база N – натуральна. 

Кольори: Матеріал тонується в бажані відтінки згідно каталогу або самостійно пігментними 

рідкими концентратами. 

Щільність: 1,45 кг/дм3. Найбільший розмір частинок (зернистість): Середньозернисті, до 300 мкм. 

Упаковка: Вага нетто: 6 кг; 12 кг. 

 

Термін і умови зберігання: Зберігати у фірмовій щільно закритій тарі, не піддаючи дії прямих 

сонячних променів при температурі від +5 до +30ºС – 12 місяців з дати виробництва. Не 

заморожувати. 

 

Вміст ЛОС: Для категорії A/l – не більше 200 г/л від 2010 року. Матеріал містить менше 20 г/л. 

Виробник: ТОВ «Феррара Груп» 

Охорона праці: продукт не класифікований як небезпечний. див гігієнічний .Не містить такі важкі метали, як 

хром і свинець, а також токсичні, ароматичні, хлоровмісні розчинники. Не спостерігається небезпечної для 

здоров'я полімеризації. Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх 

водою. Не допускати попадання в каналізацію, водойми і на грунт.  


