
 

 

  



 

 

Двокомпонентна маркерна фарба  
Milacor Whiteboard-Finish Aqua 

 
Підготовка поверхні 
ВАЖЛИВО: маркерну фарбу Milacor Whiteboard-
Finish слід наносити ЛИШЕ на гладку та рівну 
поверхню! 
 
Поверхня, на яку має наноситися фарба, повинна 
бути твердою, знежиреною, очищеною від пилу та 
дрібних часток. Перед нанесенням слід 
позбавитися від попередньої нетвердої поверхні та 
відшліфувати поверхню для фарбування. 
Абсорбуючі поверхні необхідно попередньо 
заґрунтувати. Перед початком робіт, необхідно 
впевнитися в тому, що заґрунтована поверхня 
повністю висохла та є монотонною в кольорі. 
Фарба призначена для нанесення на поверхню в 
приміщенні в якості середнього та верхнього шарів 
в сукупності з магнітною фарбою Milacor або 
магнітними панелями Milacor, з метою створення 
магнітно-маркерної поверхні. 
 
 
Спосіб нанесення 
Змішати обидва компонента (водну основу та 
затверджувач) в пропорції 4:1 в об’ємі, 
перемішувати не менше 2 (двох) хвилин. Зверніть 
увагу на те, що після змішування слід одразу 
приступити до фарбувальних робіт, інакше фарба 
почне затвердівати та втрачати свої властивості 
після 1-2 годин, в залежності від температури 
повітря в приміщенні. Наносити фарбу слід 
валиком або пензлем для нанесення фарб на 
водній основі. 
Можливе нанесення фарби за допомогою 
розпилювача, згідно даним таблиці нижче. 
 
 

Кут випускного 
отвору 

Тиск 
/БАР 

В’язкість Кількість 
операцій 

Розпилюючий 
пістолет: 1.2 - 

1.5 

2 -  4 10 - 15 % 1 1/2 

HVLP: 1.3 - 1.4  5 - 15 % 2 - 3 

Wagner Airless: 
0.011 

70 - 1120 - 1 - 2 

 
 

Двухкомпонентная маркерная краска  
Milacor Whiteboard-Finish Aqua 

 
Подготовка поверхности 
ВАЖНО: Маркерную краску Milacor Whiteboard-
Finish следует наносить ТОЛЬКО на гладкие и 
ровные поверхности! 
 
Поверхность, на которую будет наноситься краска, 
должна быть твёрдой, обезжиренной, очищенной 
от пыли и мелких частиц. Перед нанесением 
следует избавиться от предыдущего не твёрдого 
покрытия и отшлифовать поверхность для окраски. 
Абсорбирующие поверхности следует 
предварительно загрунтовать. Перед тем, как 
приступать к покрасочным работам необходимо 
убедиться в том, что загрунтованная поверхность 
полностью высохла и монотонна в цвете. 
Краска подходит для нанесения на поверхности 
внутри помещений в качестве среднего и верхнего 
слоя с совокупности с магнитной краской Milacor 
или магнитными панелями Milacor, для создания 
магнитно-маркерной поверхности. 
 
Способ нанесения 
Смешать оба компонента (водную основу и 
затвердитель) в пропорции 4:1 в объеме, 
перемешивать не менее 2 (двух) минут. Обратите 
внимание, что после смешивания необходимо 
сразу же приступить к покраске, иначе краска 
начнет затвердевать и терять свои свойства по 
прошествии 1-2 часов, в зависимости от 
температуры воздуха в помещении. Наносить 
краску необходимо валиком или кистью для 
нанесения красок на водной основе.  
Возможно нанесение краски при помощи 
пульверизатора, согласно показателям таблицы 
ниже. 
 

Угол выпускного 
отверстия 

Давление 
/БАР 

Вязкость Кол-во 
операций 

Распылительный 
пистолет: 1.2 - 

1.5 

2 -  4 10 - 15 % 1 1/2 

HVLP: 1.3 - 1.4  5 - 15 % 2 - 3 

Wagner Airless: 
0.011 

70 - 1120 - 1 - 2 

 
 



 

 

Щільність 1.305 +/- 0.1 
Витрата фарби складає приблизно 110 мл/1 м2. 
1 літр фарби витрачається на фарбування близько 
5 м2 поверхні, за умови нанесення 2 (двох) шарів 
фарби.  
Рекомендовано наносити фарбу в 3 (три) шари, 
задля досягнення більш якісного покриття. 
Фарба затвердіває впродовж 12 годин з моменту 
нанесення шару, повне затвердіння – впродовж 24 
годин. Після нанесення останнього шару фарби, 
поверхня буде придатна до використання після  
8-10 днів. НЕ РЕКОМЕНДОВАНО використовувати 
поверхню раніше заданого строку, з метою 
запобігання пошкодження поверхні і втрати її 
властивостей.  
Строк придатності – 2 (два) роки в закритій, 
оригінальній тарі. Зберігати в прохолодному місці, 
захищеному від морозу. Після використання, тара 
повинна бути акуратно закрита. 
Після завершення фарбування інструменти 
необхідно очистити за допомогою води і мила. 
Розпилювач слід ретельно вимити, окремі частини 
– з використанням розчинників.  
 
 
 
 
Ризики при роботі з фарбою 
Необхідно впевнитися в тому, що фарбування 
відбувається в добре провітрюваному приміщенні. 
Фарба є шкідливою для водних організмів. Може 
викликати довготривалі несприятливі умови 
водного середовища.  
 
Нанесення на магнітну фарбу 
Нанесіть 3 (три) шари магнітної фарби. Кожен шар 
необхідно рівняти, не допускаючи виникнення 
нерівностей, поки фарба ще волога. Між 
нанесеннями шарів слід виждати не менше 4 
(чотирьох) годин, з метою висихання фарби. Після 
достатнього для висихання часу – відшліфувати 
поверхню шліфувальною машинкою з зернистістю 
стрічки 120. Після цього нанести маркерну фарбу 
згідно основної інструкції. 
 
 
Нанесення на магнітні плити 
По проходженню 24 годин з моменту закріплення 
плит – заґрунтувати і вирівняти поверхню. Після 
достатнього для висихання часу, відшліфувати 
поверхню шліфувальною машинкою з зернистістю 
стрічки 120. Після цього нанести маркерну фарбу 
згідно основної інструкції. 

Плотность 1.305 +/- 0.1 
Расход краски составляет примерно 110 мл/1 м2.  
1 литр краски расходуется на окрашивание 
приблизительно 5 м2 поверхности, при условии 
нанесения 2 (двух) слоёв краски. 
Рекомендуется наносить 3 (три) слоя краски, с 
целью достижения более качественного покрытия. 
Краска затвердевает в течении приблизительно 12 
часов с момента окрашивания, полное 
затвердевание - в течении 24 часов. После 
нанесения последнего слоя краски, поверхность 
будет пригодна к использованию после истечения 
8-10 дней. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ эксплуатировать 
поверхность ранее этого срока, с целью избежания 
повреждения покрытия и потери его заявленных 
свойств. 
Срок хранения – 2 (два) года в закрытой, 
оригинальной таре. Хранить в прохладном 
помещении, защищённом от мороза. После 
использования, тара должна быть аккуратно 
закрыта.  
По завершению покраски инструменты необходимо 
очистить при помощи воды и мыла. Распылители 
следует тщательно вымыть, отдельные части – с 
использованием растворителя. 
 
Риски при работе с краской 
Убедитесь в том, что покраска происходит в 
хорошо вентилируемом помещении. Краска 
является вредной для живущих в воде организмов. 
Может вызвать продолжительные 
неблагоприятные эффекты для водной среды.  
 
Нанесение поверх магнитной краски 
Нанесите 3 (три) слоя магнитной краски. Каждый 
слой необходимо сглаживать, не допуская 
образования неровностей, пока краска еще 
влажная. Между каждым нанесением нового слоя - 
выждать не менее 4 (четырех) часов, с целью дать 
краске высохнуть. После достаточного для 
высыхания времени – отшлифовать поверхность 
шлифовальной машинкой с зернистостью ленты 
120. После этого нанести маркерную краску 
способом, описанным в основной инструкции.  
 
Нанесение поверх магнитных плит 
По прошествии 24 часов с момента закрепления 
плит – загрунтовать и выровнять всю поверхность. 
После достаточного для высыхания времени, 
отшлифовать шлифовальной машинкой с 
зернистостью ленты 120. После этого нанести 
маркерную краску способом, описанным в 
основной инструкции.  



 

 

ВАЖЛИВО! Готову поверхню заборонено 
витирати розчинниками та миючими засобами! 
 
 
На пофарбованій маркерною фарбою стіні 
необхідно використовувати ТІЛЬКИ спеціальні 
маркери для маркерних поверхонь. Очищати 
поверхню ТІЛЬКИ спеціальними засобами або 
водою. 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендовані маркери: 
Pilot Begreen Whiteboard Marker, FaberCastel 

Whiteboard Marker, Edding 250 Whiteboard Marker, 
EXPO dry erase, Kores K Marker Whiteboard XW1, 

Schneider Maxx 290. 
 

Не рекомендовані маркери: 
Buromax, Optima, BIC, Centropen Whiteboard 

Marker, Economix Whiteboard Marker. 
 

Рекомендовані ґрунти: 
Біла фарба Colorit Interior Standart, Dulux Trade 

Stain Block Plus, Dulux Magic White Matt, Tikkurila 
Euro7, Colorex innergrund. 

 
Рекомендований валик: 

З коротким синтетичним ворсом (мохеровий, 
велюровий) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаткову інформацію  
Ви можете отримати: 

тел. +38 (044) 229 22 29    +38 (067) 335 55 00 
manager@farba.shop 

www.farba.shop 

ВАЖНО! Готовую поверхность запрещено 
вытирать растворителями и моющими 
средствами! 
 
На окрашенной маркерной краской стене 
необходимо использовать ТОЛЬКО специальные 
маркеры для маркерных поверхностей. Очищать 
поверхность ТОЛЬКО специальными средствами 
или водой.  
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуемые маркеры: 
Pilot Begreen Whiteboard Marker, FaberCastel 

Whiteboard Marker, Edding 250 Whiteboard Marker, 
EXPO dry erase, Kores K Marker Whiteboard XW1, 

Schneider Maxx 290. 
 

Не рекомендуемые маркеры: 
Buromax, Optima, BIC, Centropen Whiteboard 

Marker, Economix Whiteboard Marker. 
 

Рекомендуемые грунты: 
Белая краска Colorit Interior Standart, Dulux Trade 
Stain Block Plus, Dulux Magic White Matt, Tikkurila 

Euro7, Colorex innergrund. 
 

Рекомендуемый валик: 
С коротким синтетическим ворсом (мохеровый, 

велюровый) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительную информацию  
Вы можете получить: 

тел. +38 (044) 229 22 29    +38 (067) 335 55 00 
manager@farba.shop 

www.farba.shop 

 


