
 AURA® BATH & SPA 
       WATERBORNE INTERIOR PAINT 

 MATTE FINISH 532 
Характерні особливості: 

 Оптимізована для вологого 
середовища; 

 Чудова покривність - не 
більше 2 шарів в будь-якому 
кольорі; 

 Технологія Color Lock, колір не 
стирається; 

 Нульовий вміст ЛОС, слабкий 
запах; 
 

 

 Просте виведення плям; 

 Легке нанесення; 

 Відмінна адгезія; 
 Стійка до впливу цвілі; 

 Самогрунтуюча (на гіпсокартоні). 
 

Загальний опис: 
Aura® Bath & Spa Matte Finish - це першокласне 
внутрішнє покриття, спеціально розроблене для 
оптимальної роботи при підвищеній вологості, в таких  
середовищах, як лазні та ванні кімнати. Завдяки 
використанню технології Color Lock® і стійкості проти 
цвілі, забезпечується надзвичайна міцність та 
винятковий колір. 
 
Застереження при нанесенні: 

 Не застосовувати препарат при температурі поверхні 
і повітря нижче 50ºF (10ºС); 

 Додавати лише водні барвники Gennex . 
 

Рекомендації:  
Використовується у ванних кімнатах і саунах, де необхідно отримати 
високоякісне матове покриття. Використовується на новій або раніше 
пофарбованій гіпсовій штукатурці, цегляній, дерев'яній або металевій 
поверхнях. 

Інформація про продукт 
Кольори – Стандарт: Технічні дані: Пастельна база 
Відсутні 
 

Тип фарби Акрил та смоли 
Вид пігменту TiO2 
Масова частка сухого залишку 45.1% 

— Тонувальні бази:   
Benjamin Moore® Gennex® bases 1X, 2X, 3X, 4Х 

Покривна здатність з галону при 
рекомендованій товщині плівки 

350-400 sq. ft. 
(32.5 – 37.1 кв.м.) 

Рекомендована 
товщина 

– Мокрої 0.10 мм 

— Нестандартні кольори: 
Зв'яжіться з вашим представником Benjamin Moore. 

 

– Сухої 0.045 мм 

Сертифікати й атестати: 

 Відповідає стандартам ЛОС у всіх регульованих областях. 
Zero VOC 
Class A (0-25) over non-combustible surfaces when tested in accordance with 
ASTM E-84 
Anti-microbial - This product contains agents which inhibit the growth of microbes 
on the surface of this paint film. This product contains antimicrobial additives that 
inhibit the growth of mold and mildew on the surface of the paint film. 

 
 

Benjamin Moore's Green Promise® - це впевненість 
нашої компанії у тому, що цей продукт відповідає - і 

часто перевищує - суворим екологічним та 
експлуатаційним критеріям щодо ЛОС, викидів, 

застосування, миття, очищення та упаковки, а також 
забезпечує покриття преміального рівня, яке ви 

очікуєте від Benjamin Moore. 

Відповідає вимогам 
Системи сертифікації 
в галузі проектування 

об'єктів 
енергоефективного 

та екологічного 
будівництва (LEED®  

v4 Credit) 

Відповідає вимогам 
Спільної роботи для 

шкіл з високими 

показниками 

(CHPS) 

Викиди виробу 

сертифіковані 

Департаментом 

громадського здоров'я 

Каліфорнії 

(Collaborative for High 

Performance Schools) 

ЛОС 

(у всіх кольорах) 

ТАК ТАК ТАК 0 г/л 

    

Залежно від текстури поверхні і пористості. Обов'язково 
розрахуйте необхідну кількість фарби для виконання 
техзавдання. Це гарантуватиме однорідність кольору та зведе 
до мінімуму можливість надлишку фарби. 
Час висихання @ 77 °F 
(25 °C) @ 50% RH 

– На дотик 1 година 

– Для другого 

шару 

1 година 

Пофарбовані поверхні можна мити через два тижні після 
фарбування. Висока вологість і низькі температури можуть 
призвести до збільшення часу висихання, для нанесення 
другого шару та до експлуатації. 
Висихає Випаровуванням, Коалісценцією 
В'язкість 99 ± 3 KU 

Точка займання  Відсутня 

Глянець / Блиск Matte (3 – 4.5 @ 85°) 

 

 

 

Технічна допомога:  
Надає місцевий, авторизований, незалежний дилер Benjamin Moore. Щоб 
дізнатися про місце розташування найближчого дилера, телефонуйте за 
номером (044) 2236314, (094) 9477431 або завітайте на сайт: 
http://benjaminmoore.com.ua/index.html 

 

Температура поверхні 
при нанесенні 

– Мін. 50 °F (10 °C) 

– Макс. 90 °F (32 °C) 

Розбавлення  Не потрібне 
Очищуючий розчинник  Чиста вода 
Вага галона 11.4 lbs. (5,17 кг) 
Зберігати при темп.: – Мін. 40 °F (4,44 °C) 

– Макс. 90 °F (32,2 °C) 

 
Леткі органічні сполуки (ЛОС) 

 

0 г/л                    0 Lbs. / Gallon 



Aura® Bath & Spa Waterborne Interior Paint, Matte Finish 532 
 

Підготовка поверхні 
Поверхня, яка підлягає фарбуванню, повинна бути чистою, сухою і 
очищеною від пилу, бруду, грибка, воску, мила, масла, мастила і 
матеріалів, розчинних у воді. 
Видаліть будь-яку фарбу, що відшарувалась і відшліфуйте ці області, 
щоб вирівняти краї з прилеглими поверхнями. Гладкі зони повинні бути 
зачищені (заматовані). Нова штукатурка і цегляна кладка повинна бути 
оброблена перед фарбуванням. 
Вилуговування поверхнево-активної речовини (ПАР) - поширена 
проблема в зонах, де зосереджується волога - ванні кімнати, душові і 
т.п. У той час, Aura® Bath & Spa Matte Finish має відмінну стійкість до 
вилуговування поверхнево-активної речовини. Плямисті вилуговування 
ПАР на існуючих покриттях необхідно попередньо видалити, до 
нанесення фарби. Ретельно вимийте фарбовані поверхні, видаливши 
будь-які ПАР, які можуть знаходитися на поверхні. Зони вилуговування 
важких поверхнево-активних речовин, слід грунтувати Fresh Start® 
Multi-Purpose Latex Primer (N023) або Fresh Start® High-Hiding All Purpose 
Primer (046) перед нанесенням Aura® Bath & Spa Matte Finish. Для 
досягнення найкращих результатів, нанесення наступного шару фарби 
рекомендується, мінімум, через 24 години. 
Нові оштукатурені або цегляні поверхні повинні сохнути протягом 30 
днів, перед нанесенням. Сухі поверхні повинні мати невеликий блиск і 
максимальну PH 10, рихлість штукатурки показує, що поверхня висохла 
недостатньо. Борошниста і пориста поверхня говорить про неправильну 
підготовку поверхні. Видаліть пісок, виступи, порізи та ін. пошкодження. 
Дерев’яна поверхня має бути повністю сухою. 
«Складні поверхні». Benjamin Moore пропонує різноманітні грунти для 
складних поверхонь, таких як смолиста деревина, жирні, марковані, 
тверді, блискучі поверхні, оцинкований метал та ін., де адгезія фарби 
або приховування плям є особливо проблемними. 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, чи завітавши на 
сайт www.epa.gov/lea 
 

Рекомендації з використання грунт-фарби 
Aura® Bath & Spa Matte Finish підходить для більшості поверхонь. Для 
найкращого результату, на всіх поверхнях, рекомендується наносити 
два шари Aura® Bath & Spa. Примітка. Для досягнення максимальної 
покривності та бажаного кольору верхнього шару рекомендується 
використовувати Aura® Color Foundation або інший відповідний 
праймер. Проконсультуйтеся із продавцем Benjamin Moore® у вашому 
регіоні. 
Дерево і дерев'яні продукти. Праймер: Fresh Start® Multi-Purpose Latex 
Primer (N023) або Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046) 
Фініш: 2 шари Aura® Bath & Spa Matte Finish (532) 
Смолиста деревина, червоне дерево, кедр і т.п.  Праймер: 1 – 2 шари  
Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046)  
Фініш: 2 шари Aura® Bath & Spa Matte Finish (532) 
Гіпсокартон/ Штукатурка.  Праймер/Фініш: 2 шари Aura® Bath & Spa 
Matte Finish (532) 
Необроблена або шліфована цегляна кладка. Праймер: Ultra Spec® 
MasonryInterior / Exterior Hi-Build Block Filler (571) 
Фініш: 2 шари Aura® Bath & Spa Matte Finish (532) 
Необроблений і оброблений бетон.  
Праймер/Фініш: 2 шари Aura® Bath & Spa Matte Finish (532) 
Чорний метал (Залізо і сталь). Праймер: Ultra Spec® HP Acrylic Metal 
Primer (HP04) Фініш: 2 шари Aura® Bath & Spa Matte Finish (532) 
Занадто гладка поверхня повинна бути ошліфована, для досягнення 
кращої адгезії. 
Кольорові метали (Оцинковані та алюміній).  
Всі нові металеві поверхні повинні бути ретельно очищені за 
допомогою Corotech® Oil Emulsion (V600) для видалення забруднюючих 

речовин. Нові блискучі, кольорові металеві поверхні, слід зачистити 
дрібнозернистим наждачним папером або синтетичною сталевою 
щіткою, щоб покращити адгезію. 
Праймер/Фініш: 2 шари Aura® Bath & Spa Matte Finish (532) 
 

Рекомендації з нанесення 

Ретельно перемішайте фарбу перед нанесенням. Наносьте один або 
два шари. Для досягнення найкращих результатів використовуйте 
професійну щітку Benjamin Moore® з нейлону та поліестеру, 
професійний валик Benjamin Moore® або схожий за якістю продукт. 
Праймер можна наносити також розпиленням.  
 

Підготовка поверхні за допомогою Benjamin Moore® 518 Extender може бути 
необхідна за певних умов, щоб відрегулювати час роботи або характеристики 

розпилення. Таблиця наводиться для загальних рекомендацій 

 Легкі умови Складні умови  

Вологість повітря (RH> 
50%) при непрямих 

сонячних променях та 
при, майже, безвітряній 

погоді 

Вологість повітря (RH<50%), 
під прямими сонячними 

променями, чи при 
сильному вітрі 

Щітка: 
Нейлон та поліестер 

Не потребує розбавлення 

Додайте 518 Extender або 
воду: 

 
Maкс 8 унцій (236 мл.) на 

галон (3,78л) фарби 
 

Ніколи не додавайте інші 
фарби та розчинники. 

Валик: 
Преміальна якість 

3/8" шубки 

Розпилення: 
Безповітряне 

Тиск: 1000-2000 psi 
Сопло: 0.013-0.017 

 

 

Розведення: 
Розведення не потрібне, але, при необхідності, для отримання бажаних 
властивостей, може бути додана невелика кількість чистої води. Не 
додавати інші фарби або розчинники. 
 

Очищення: 
Промити все обладнання в теплій, мильній воді відразу ж після 
використання. Розпилювач необхідно сполоснути Уайт-спіритом, щоб 
не утворювалася іржа. 
 

Гігієна довкілля та інформація з техніки безпеки 
Використовуйте лише в добре вентильованому приміщенні. 
Переконайтеся, що під час нанесення та висихання до приміщення 
надходить свіже повітря. Не вдихайте пари, розпилений туман або 
шліфувальний пил. 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. Уникати 
потрапляння в очі і тривалого або повторного контакту зі шкірою. Після 
кожного використання щільно закривайте банку. Після роботи ретельно 
вимийте руки. 

УВАГА Може викликати рак та порушення репродуктивної функції– 
www.P65warnings.ca.gov 
 

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. 
 

 

 

Компанія Benjamin Moore & Co. 101 Парагон Драйв, Монтвейл, Нью-Джерсі 07645 Тел. дилера в Україні: (044) 2236314 Моб.: (097) 947-7431 Benjamin Moore, Fresh Start, Gennex, Green Promise, Natura, Super Spec HP, Ultra Spec та 
позначення "M" є зареєстрованими торговими марками, ліцензованими компанією Benjamin Moore & Co. Cradle to Cradle Certified™ - це знак сертифікації, ліцензований Інститутом інноваційних продуктів Cradle to Cradle. Цей продукт 
не схвалено ні CHPS, ні його підрозділом. Цей продукт постачається Benjamin Moore, а не CHPS. Решта торговельних марок належать їх відповідним власникам. © 2015, 2018 Benjamin Moore & Co. Всі права захищені 

 

http://www.epa.gov/lea
http://www.p65warnings.ca.gov/

