
 REGAL®  SELECT 

 PREMIUM INTERIOR PAINT & PRIMER 

 EGGSHELL 549 

Відмінні риси: 

 Блиск фарби Eggshell 

 Відмінна покриваність 

 Легке миття  

 Створює стійке до цвілі покриття 

 Легка в нанесенні, догляді та приємна на дотик 

 Вміст ЛОС нуль, практично не має запаху 

 Самогрується на деяких поверхнях 

 Не розбризкується 
 

Рекомендована для: 

Для житлових та комерційних приміщень з високою 
відвіданістю, де необхідне матове покриття. Для нових 

або раніше фарбованих поверхонь з гіпсокартону, 
штукатурки, кладки, обклеєних шпалерами. Оброблених 
праймером або пофарбованих дерев’яних, металевих чи 

поверхонь акустичних стель 
 

Опис: 

Преміальної якості 100% акрилова матова фарба, що миється 
водою з милом. Вироблена з застосуванням запатентованої 

технології нейтралізації плям. Більшість традиційних побутових 
плям від пилу, бруду, губної помади, кетчупу, кольорових 
маркерів можуть бути легко видалені з поверхні з допомогою 

води з милом. Фарба Regal select є самогрунтуючою на деяких 
поверхнях. 

 

 
 

Обмеження: 

Не наносити при температурі повітря і поверхні нижче 50° F (10 

° С).  
Кольори: стандартно білий. Тонування колорантами Gennex. 
 

  

Інформація про продукт   

Сертифікати й атестати: 
ЛОС відповідає вимогам усіх регульованих територій 

Zero VOC 
Class A (0-25) over non-combustible surfaces when tested in accordance 
with ASTM E-84 

Master Painter Institute MPI # 53, 53 X-Green™, 143 and 143 X-Green™ 
Anti-microbial - This product contains antimicrobial additives that inhibit the 
growth of mold and mildew on the surface of the paint film. 

 

Технічні дані. 

Тип:                                      100% акриловий латекс 

Тип пігменту:                                              TiO2 

Масова частка сухого залишку:             40.9% 

Покривна здатність з 

галону при 
рекомендованій 
товщині плівки: 

400-450 SqFt. (37,2 до 41,8 

м2). 

Товщина плівки: мокрої: 3,8 міл. 

сухої: 1,5міл. 

Позначка Green Promise, від Benjamin Moore є гарантією компанії  і вказує на те, 

що продукт відповідає або перевищує суворі екологічні стандарти, критерії 
ЛОС, критерії викидів, нанесення, миття, стирання, та пакування. Та фарба 
відповідає преміальній якості, якої ви очікуєте від Benjamin Moore. 

 
— Бази тонування: 
Benjamin Moore® Gennex® Bases 1X, 2X, 3X, & 4X 

Кольори — Стандартні: 
Білий (01) 

.  

Залежно від текстури поверхні і пористості. 

Переконайтесь що ви нанесли необхідну кількість 
фарби. Це забезпечить однорідність кольору і 
унеможливить перевитрату. 

 

Час висихання 77° F  

(25° C 50% RH): 

на дотик: 1 година 

 для повторного нанесення 1-
2 години 

Пофарбовані поверхні можна мити через два тижні. 

Висока вологість повітря та низька температура, 
збільшує час кристалізації.  

Глянець / Блиск:              Eggshell (15 – 22 @ 85°) 

Qualifies for LEED 

v4 Credit 

CDPH v1 
Emission Certified 

Qualifies for CHPS 
low emitting credit 
(Collaborative for High 
Performance Schools) 

VOC (in any color) 

YES YES YES 0 g/L 

    Розбавлення:                               Уточнюйте у продавця  
 

This Benjamin Moore product has been tested by independent 
third parties and meets or 
exceeds the published chemical restriction and performance 

criteria of the 
Green Seal™ GS-11 2015 standard 

 Висихання:                     випаровування, коалісценцією . 

 В'язкість:                                             93 ±2 ед KU. 

Точка займання:                                           ні. 
 

Температура поверхні 

при нанесенні: 

Min. 50 °F (10 °C), 

Technical Assistance Available through your local authorized independent 
Benjamin Moore retailer. For the location of the retailer nearest you, call 1-866-708-

9180 or visit www.benjaminmoore.com 
Max. 90 °F (32 °C). 

Розчинник для очищення:            чиста вода  

Вага:                                                         (5.21 кг) 

Температура 

зберігання 

Min. 40 °F (4,4 °C), 

Max. 90 °F (32 °C). 



Підготовка поверхні 
Поверхня, яка підлягає фарбуванню, повинна бути чиста й 

очищена від пилу, від бруду, пилу, жиру, олії, мила, воску, фарби 
що лущиться, водорозчинних матеріалів та плісняви. 
Видаліть фарбу, що лущиться чи відшаровується, очистіть 

піскоструменевим апаратом  поверхню до рівної та гладкої. 
Блискучі повернхні мають бути заматовані. Поверхні з 
гіпсокартону не мають містити шліфувального пилу. Обробіть 

праймером поверхню до і після заповнення отворів від цвяхів, 
тріщин та інших дефектів поверхні. Нові оштукатурені поверхні 
або поверхні з кладки, мають бути вистояні протягом 30 днів. 

Перед нанесенням базового покриття. Вистояна штукатурена 
поверхня має бути твердою, мати легкий блиск та максимальний  
рівень рН10. Пористість і м'якість штукатурної поверхні вказує на 

те, що поверхня не повністю висушена. Не рекомендовано 
шліфувати штукатурену /гіпсову поверхню, за допомогою ножа 
або інших гострих предметів, щоб не пошкодити покриття. 

Рекомендовано використовувати праймер до та після 
зашпаровування дірок. Литий пористий бетон та бетон з дуже 
гладкою поверхню повинен бути протравлений або 

зашліфований після видалення всіх рихлих та таких що лущаться 
часток, для покращення адгезії.  
Важкі для фарбування поверхні. 

Benjamin Moore® пропонує ряд спеціальних праймерів для 
використання на складних для фарбування поверхнях, таких як 
смолянисті породи дерева, поверхні з плямами від  олій, 

кольорових олівців, тверді глянцеві поверхні, оцинкований метал 
або інші, де адгезія фарби або нейтралізація плям є особливою 
проблемою. Продавець Benjamin Moore® у вашому регіоні може 

порекомендувати правильний праймер для ваших особливих 
потреб. 
УВАГА! Зчищання, очищення піскоструменевим апаратом чи 

зняття шару старої фарби може вивільнити свинцевий пил. 
СВИНЕЦЬ ТОКСИЧНИЙ. ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ДІЄЮ СВИНЦЮ 
МОЖЕ ЗАВДАТИ СЕРЙОЗНОЇ ШКОДИ, ТАКОЇ ЯК 

ПОШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО  МОЗКУ, ОСОБЛИВО У ДІТЕЙ.  
ВАГІТНІ ЖІНКИ ПОВИННІ УНИКАТИ ДІЇ СВИНЦЮ. Щоб 
обмежити вплив свинцю, використовуйте респіратор, 

затверджений NIOSH. Проводьте ретельне очищення за 
допомогою вакуумного високоефективного повітряного фільтру 
HEPA і вологої ганчірки. Перед початком робіт дізнайтеся, як 

захистити себе та свою сім'ю, зателефонувавши на Гарячу 
інформаційну лінію за телефоном 
1-800-424-LEAD чи завітавши на сайт www.epa.gov/lead 

Праймер/Фініш 
Грунтовка: Універсальний грунтовний масляний грунт на Fresh 
Start® (024) або 1-2 шари Fresh Start® . Високоефективного 

грунтовки (046) бути використаним 
Оздоблення: 1 або 2 покриття Regal® Select Premium Фарба та 
грунтовка для інтер'єру, Яєчна шкаралупа (549)  

Гіпсокартон: Грунтовка / обробка: 1 або 2 покриття Regal® Select 
Premium Фарба для інтер'єру & Праймер, яєчна шкаралупа (549) 
Штукатурка: Грунтовка / обробка: 1 або 2 покриття Regal® Select 
Premium Фарба для інтер'єру & Праймер, яєчна шкаралупа (549)  

Груба або безшарова кладка: Грунтовка: Внутрішнє / зовнішнє 
наповнювальне обладнання для кладки Ultra Spec® (571)  
Оздоблення: 1 або 2 покриття Regal® Select Premium Фарба та 

грунтовка для інтер'єру, Яєчна шкаралупа (549)  
Гладкий залитий або збірний бетон: Грунтовка / обробка: 1 або 
2 покриття Regal® Select Premium Фарба для інтер'єру & 

Праймер, яєчна шкаралупа (549)  
Чорний метал (сталь і залізо): Грунтовка: Ultra Spec® HP Acrylic 
Metal Primer (HP04) або Super Spec HP® Alkyd Metal Primer (P06) 

Оздоблення: 1 або 2 покриття Regal® Select Premium Фарба та 
грунтовка для інтер'єру, Яєчна шкаралупа (549) 
  Рекомендації з нанесення: 

Ретельно перемішайте фарбу перед нанесенням і періодично 
перемішуйте під час робіт. Наносьте один або два шари. Для 
кращого результату використовуйте щітку з нейлону/поліестеру 

Benjamin Moore®, високоякісний професійний валик Benjamin 
Moore® або схожий за якістю продукт. Можна наносити також 
розпиленням. 

Безповітряне розпилення: 
Тиск: 1500-2500 psi, Tip 0.013-0.017. 
Щітка: нейлон/поліестер. 

Розведення/Очищення: 
Розведення: не потрібно, але якщо потрібно для отримання 
бажаних властивостей нанесення, можна додати невелику 

кількість чистої води. Ніколи не додайте інші фарби або 
розчинники. Промийте все обладнання у теплій мильній воді 
відразу ж після використання. Розпилювач необхідно сполоснути 

уайт-спіритом, щоб не утворювалася іржа.Не додавайте інші 
фарби чи розчинники! 

Інформація про безпеку та захист навколишнього середовища. 
Фарбуйте лише в добре провітрюваному приміщенні. Не 

вдихайте розпилений туман і шліфувальний пил. Уникайте 
потрапляння в очі і тривалого або повторного контакту зі шкірою. 
Використовуйте захисні окуляри та рукавички під час нанесення, 

шліфування та очищення. Використовуйте сертифікований 
NIOSH респіратор, згідно з інструкціями виробника. 
Гігієна довкілля та інформація з техніки безпеки 

УВАГА! 
Використовуйте лише в добре вентильованому приміщенні. Не 
вдихайте пари, розпилений туман або шліфувальний пил.   

Переконайтеся, що під час нанесення та висихання до 
приміщення надходить свіже повітря. Уникати потрапляння в очі і 
тривалого або повторного контакту зі шкірою. Вдягнувши 

респіратор, затверджений NIOSH, убезпечте себе від впливу 
розпиленого туману та пилу при розпилюванні під час нанесення, 
шліфування та очищення. Використовуйте респіратор згідно з 

інструкцією виробника. Після кожного використання щільно 
закривайте банку. Після роботи ретельно вимийте руки. 
ПЕРША ДОПОМОГА: При потраплянні в очі негайно промийте їх 

великою кількістю води протягом принаймні 15 хвилин; при 
потрапляння на шкіру промийте її водою з милом. Якщо симптоми 
не проходять, зверніться до лікаря. Якщо у вас утруднене 

дихання, вийдіть на свіже повітря. Якщо самопочуття не 
покращується, негайно зверніться до лікаря. 
У РАЗІ РОЗЛИВУ – Просушити інертним матеріалом та 

утилізувати, як зазначено в розділі "Очищення". 
ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ!  
БЕРЕГТИ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ 


