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FERREX AQUA 
Антикорозійна фарба 

 
 

 

ТИП ПРОДУКТУ FERREX AQUA — це водорозчинна антикорозійна фарба й адгезійна 
ґрунтувальна фарба з антикорозійними пігментами та інгібіторами корозії. 
Блиск: напівматова. 

 
Матеріал віднесено до класу емісії будівельних матеріалів М1. 
Матеріал сертифіковано MED (модуль B) згідно з європейською директивою 
2014/90/EU номер VTT-C-11855-15-16 для системи покриття: ґрунтувальна фарба 
FERREX AQUA + фінішне покриття FUTURA AQUA 20, FUTURA AQUA 40 або 
FUTURA AQUA 80. 

 
ЗАСТОСУВАННЯ Антикорозійна фарба й адгезійна ґрунтувальна фарба для залізних, сталевих 

та алюмінієвих поверхонь для зовнішніх та внутрішніх робіт. Фарба FERREX 
AQUA також має високу адгезію до оцинкованих (гальванізованих) поверхонь, 
а також до поверхонь з заводським ґрунтуванням (шоппраймерів). 

 
ОСОБЛИВІ ВЛАСТИВОСТІ Пігменти FERREX AQUA ефективно перешкоджають появі корозії під плівкою фарби. 

 
На фарбу FERREX AQUA можна наносити практично всі водорозчинні та 
органорозчинні фарби Teknos для покрівель із листового заліза, меблів і будинків. 
Докладний список наведено на сторінці 2. Фарба FERREX AQUA має достатній 
рівень атмосферостійкості, тому нанесення фінішного покриття є необов’язковим. 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
Сухий залишок Об’ємна частка — прибл. 42 % 

 

Леткі органічні сполуки 
(VOC) 
Рекомендована товщина 
плівки та теоретичні витрати 

Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (сat A/i): 140 г/л. VOC продукту: 
макс. 140 г/л. 

Суха плівка (мкм) Мокра плівка (мкм) Теоретичні витрати (м²/л) 40

  100  10 

Практичні витрати 8–10 м²/л залежно від методу нанесення, основи та якості поверхні. 
 

Щільність прибл. 1,3 г/мл 
Час висихання (+23°C/ 50%RH) 
- суха на 

дотик 
- нанесення 

наступного 
шару 

через 3 години 
через 16 годин 

 
Холод і/або волога уповільнюють процес висихання. 

 
Розчинник Вода 

 
Очищувач Вода та мило 

 
Блиск Напівматова 

 
Кольори Сірий (T1380) і білий (T1326) 

 
Паковання 0,5 л, 1 л, 3 л, 10 л 

(наявність залежить від країни) 
 

 

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ Див. «Паспорт безпеки». 
УВАГА! Через небезпеку самозаймання відходи від фарби, 
розпилювачі, забруднене ганчір’я тощо слід зберігати у безпечному 
місці в герметичних контейнерах. Також рекомендується занурення 
у воду. 

 
 

Продовження на 
звороті 
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ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ 
Підготовка поверхні Поверхні, що фарбуються, слід очистити від бруду, жиру, олії та інших 

забрудників. Для очищення використовують мийний засіб RENSA STEEL, 
розчинники тощо. 

 
Іржу й корозію видалити з поверхні за допомогою вишкрібання, чищення металевою 
щіткою, шліфування, піскоструминного очищення або іншого відповідного методу. 

 
Старі глянцеві поверхні слід зробити шорсткими за допомогою шліфування, 
піскоструминного очищення або іншим відповідним методом. Слід видалити стару фарбу чи 
покриття, що лущиться та погано тримається. 

 
Алюмінієві поверхні слід зробити шорсткими за допомогою шліфування, піскоструминного 
очищення або іншим відповідним методом. 

 
 
 

Застосування Перед застосуванням ретельно перемішайте фарбу. 
Наносити пензлем або розпилювачем. Рекомендоване сопло для безповітряного розпилювача — 
0,011–0.015". 

 
Відповідні фінішні покриття Водорозчинні фарби для зовнішніх робіт, як-от фарба для листових покрівель KIRJO 

AQUA, фарба для будинків NORDICA EKO, покривний антисептик VISA, силіконо-
емульсійна фарба SILOKSAN FACADE, захисна фарба SILOKSAN ANTI-CARB. 
Розчинні фарби для зовнішніх робіт, як-от олійна фарба WINTOL. 
Фарби для меблів: фарби серії FUTURA AQUA та FUTURA. 
Інтер’єрні фарби, наприклад фарби серій EKORA, TEKNOSPRO та TIMANTTI, а також 
фарба для підлоги TEKNOFLOOR AQUA. 
Інтер’єрні розчинні фарби, як-от фарба для підлоги TEKNOFLOOR. 

 
Умови застосування Поверхня, що фарбується, має бути сухою. Під час нанесення та висихання (також 

потрібно враховувати температуру протягом наступної ночі після фарбування) 
температура навколишнього повітря, поверхні та фарби має бути вище +10 °С, а 
відносна вологість повітря нижче 80 %. 
Якщо температура поверхні, що фарбується, перевищує +40 °C, властивості 
покриття й адгезія до поверхні можуть погіршитися. 

 
Зберігання Захищайте від морозу. 

 
 

Відомості, наведені в даній технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою 
ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність 
лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені 
застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії 

наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com. 
 


