
ULTRA SPEC® 
SCUFF-X® INTERIOR 

MATTE FINISH 484                    
 

  Характерні особливості        Рекомендована для:  
                  - Інноваційна формула стійкості до потертості 

                  - Довговічність 

  - Стійка до миття 

                  - Швидко висихає   

                  - Приємна на дотик 

                  - Легко наноситься 

                  - Не має неприємного запаху 

                  - Стійка до розбризкування 

                  - Відповідає вимогам LEED® v4, 

 

 

  Опис    Обмеження  
Водорозчинна однокомпонентна латексна фарба розроблена для 
забезпечення  захисту від  потертостей та чорних плям. Ця фарба є 
інноваційним продуктом, з чудовою міцністю і стійкістю до ударів, ніж у 
традиційних двокомпонентних покриттів високої якості, без попереднього 
змішування, короткого терміну експлуатації та труднощів із застосуванням, 
пов'язаних із подібними продуктами. Вона збереже свій якісний зовнішній 
вигляд довше з мінімальним технічним обслуговуванням та повторним 
фарбуванням. Матове покриття чудово підходить для приховування 
недоліків поверхні, при цьому надаючи стінам красивий і витончений 
вигляд.

• Не наносити при температурі повітря і поверхні  
    нижче 50° F (10 ° С).  

    • Кольори: стандартний білий. 
       Тонування колорантами Gennex®. 

   • Не рекомендується для підлоги. 

   • Тільки для інтер'єру.

Інформація  

Кольори 

— Стандартні: Білий (01) 

Технічні дані  Пастельні кольори 

Тип:                     Акриловий сополімер 

— Тонувальні бази: 

Benjamin Moore® Gennex® Bases 1X, 2X, 3X,  4X 

Тип пігменту:  TiO2. 

  Масова частка сухого 
залишку: 

 39+\-2% 

 350-400 SqFt. 

(32.5-37.1 кв.м.) — Нестандартні кольори: 

Зверніться до представників Benjamin Moore. 

Покривна здатність з галону при 
рекомендованій товщині плівки:  

Товщина плівки:  мокрої: 0.1 мм. 

  сухої: 0.04 мм. 

Сертифікати та 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. 
 
Volatile Organic Compounds (VOC) 90 Grams/Liter 0.75 Lbs./Gallon 
 

 

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 

– повторне 
нанесення  

         2 – 3 години 

Пофарбовані поверхні можна мити через два тижні. Висока 
вологість повітря та низька температура збільшують час 
кристалізації. 

Висихання: випаровування, коалісценцією  

В'язкість:  97 ±3 од KU. 

Точка займання:  ні. 

Глянець / Блиск: Matte (8-13@ 85°) – (9.5 @ 
60°) 

 Температура поверхні 
при нанесенні: 

– Мін. 50 °F (10 °C) 

– Mкx. 90 °F (32 °C) 

Розведення  Зверніться до 
представника 
Benjamin Moore 

Розчинник для очищення  Чиста вода 

Вага:  10,73 фунтів (4,86 кг) . 

 
Температура 
зберігання  

– Mін. 

– Maк. 

40 °F (4.4 °C) 

 90 °F (32 °C) 

Ідеально підходить для найвідвідуваніших приміщень 
в комерційних будівлях, таких як шкільні коридори, 
лікарняні холи, зали очікування, вестибюлі готелів, 
тренажерні зали і ванні кімнати, роздягальні, кафе, 
сходові майданчики. Для використання на обробленій 
праймером або забарвленій поверхні з гіпсокартону, 
штукатурки, дерева, металу або обклеєній шпалерами 
поверхні 

 



Підготовка поверхні: 
Поверхня що підлягає фарбуванню повинна бути чистою, сухою, не 
містити масла, мастила, мила, вакси, фарби що лущиться, 
водорозчинних матеріалів і цвілі. Видаліть фарбу що лущиться і 
відшліфуйте до тонкого, гладкого стану. Блискуча поверхня повинна 
бути заматована. Гіпсокартон не повинен містити шліфувального пилу.  
Нова штукатурка або кам'яна поверхня повинні сохнути протягом 30 
днів перед нанесенням бази. Суха штукатурка повинна бути твердою, 
мати невеликий блиск і рівень рН рівний 10 максимум, рихлість, 
пористість і м'якість штукатурки вказує на те, що поверхня висохла не 
до кінця.  Ніколи не шліфуйте поштукатурену поверхню; ножем знімати 
будь-які виступи та основну штукатурку до та після нанесення фарби.  
Для забезпечення адгезії після видалення всіх  мастил і затверджувачів, 
бетонна поверхня повинна бути протравлена або оброблена 
абразивно-струменевим очищенням. Видаліть будь-який порошок або 
сипучі частинки перед ґрунтуванням. Деревні субстрати повинні 
ретельно висохнути.  
Складні поверхні:  Бенджамін Мур пропонує різноманітні спеціальні 
ґрунтовки для використання над складними поверхнями, такими як  
смолянисті породи дерева, маркер, тверді глянцеві поверхні,  
оцинкований метал або інші підкладки, де адгезія фарби або 
приховування плям - особлива проблема.  
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 
Праймер і фінішні покриття. 
Нова поверхня повинна бути повністю загрунтована, раніше 
пофарбовану поверхню можна заґрунтувати при необхідності, або 
якщо є не заґрунтовані місця. 
Для деяких насичених (яскравих) відтінків  необхідно використовувати 
Deep Color Base Primer для досягнення максимальної покривної 
здатності , та отримання бажаного кольору. 
Деревина та вироби з деревини:  
 Ґрунтовка: Ultra Spec® 500 Внутрішня латексна праймер (N534) або 
Fresh Start® Багатоцільовий латексний праймер (N023)  
Покриття: 1 або 2 шари Ultra Spec® SCUFF-X® Interior Matte Finish  
Смолянисті породи дерева:  
Грунтовка: Interior Primer (024), All Purpose Primer (046) Універсальний 
ґрунт Fresh Start ® (024) 
Покриття: 1 або 2 шари Ultra Spec® SCUFF-X ™ Interior Matte Finish (484) 
Гіпсокартон. 
Грунтовка: Ultra Spec® 500 Interior Latex Primer (N534)  
Покриття: 1 або 2 шари Ultra Spec® SCUFF-X ™ Interior Matte Finish (484) 
Штукатурка. 
Грунтовка: Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046) або Fresh 
Start® Multi-Purpose Latex Primer (N023) 
Покриття: 1 або 2 шари Ultra Spec® SCUFF-X ™ Interior Matte Finish (484) 
Кам'яна кладка (бутова або з вибоїнами). 
Грунтовка: використовуйте UltraSpec® Masonry Interior / ExteriorHi-
BuildBlockFiller (571) 
Покриття: 1 або 2 шари Ultra Spec® SCUFF-X ™ Interior Matte Finish (484) 
Кам'яна кладка (гладкий литий або збірний бетон). 
Грунтовка: використовуйте UltraSpec® MasonryInterior / Exterior 100% 
AcrylicMasonrySealer (608) 
Покриття: 1 або 2 шари Ultra Spec® SCUFF-X ™ Interior Matte Finish (484) 
Чорний метал (сталь і залізо): 
Грунтовка: UltraSpec® HP AcrylicMetalPrimer (HP04) orSuperSpec HP® 
AlkydMetalPrimer (P06) 
Покриття: 1 або 2 шари Ultra Spec® SCUFF-X ™ Interior Matte Finish (484) 
 

Кольоровий метал, гальванізований і 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 поліетиленовою щіткою, 
щоб сприяти адгезії. 
Грунтовка: UltraSpec® HP AcrylicMetalPrimer (HP04) 
Покриття: 1 або 2 шари Ultra Spec® SCUFF-X ™ Interior Matte Finish (484) 
Обклеєні шпалерами поверхні  
Видаліть шпалери якщо це можливо, а потім ретельно очистіть 
поверхню, видаляючи всі залишки клею. Як тільки поверхня повністю 
висохне, обробіть її наждачним папером зернистістю: 150-180. 
Поверхні обклеєні вініловими шпалерами, щільно приклеєні, можуть 
бути попередньо заґрунтовані Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer 
(046) для заповнення швів перед нанесенням Ultra Spec® SCUFF-X ™. 
Перефарбування будь-які поверхні 
Обробіть праймером поверхню, виходячи з рекомендацій зазначених 
вище в залежності від типу поверхні. 
Оздоблення: Ultra Spec® SCUFF-X ™ Interior Matte Finish (484) 
Нанесення: 
Перед застосуванням ретельно перемішайте. Нанесіть один або два 
шари. Для досягнення кращого результату використовуйте пензлик 
BenjaminMoore® Professional з нейлону \ поліестеру, валики 
BenjaminMoore® Professional або подібні матеріали, Anza. 
Розведення: 
Розведення не потрібно, але, якщо воно необхідне для отримання 
необхідних властивостей, можна додавати невелику кількість чистої 
води., Не більше 20%. (236 мл.на галон) 
 Ніколи не додавати інші фарби або розчинники 
Рекомендації з нанесення. 
Ретельно перемішати перед нанесенням і періодично перемішувати під 
час робіт. Можна наносити також розпиленням. Кондиціонування за 
допомогою Benjamin Moore 518 Extender може виявитися необхідним 
при певних умовах для регулювання часу роботи або властивостей 
розпилення. 
Кисть: нейлон / поліестер. 
Валик 3/8 " 
Не додавати інші фарби або розчинники. 
Пульвілезатор / Безповітряне розпилення. 
Тиск: 2000-2800 psi Tip 0.013-0.017. 
Очищення. 
Промити все обладнання в теплій, мильній воді відразу ж після 
використання. Розпилювач необхідно сполоснути Уайт-спіритом, щоб 
не утворювалася іржа. 
Експлуатація пофарбованої поверхні SCUFF-X 
Пофарбована поверхня SCUFF-X ™ можна експлуатувати після двох 
тижнів після нанесення. Перед застосуванням / нанесенням будь-яких 
засобів для чищення, хімікатів і рідин. Мінімальні подряпини і плями 
можна легко видалити за допомогою мила і води. Для більш жорстких 
плям сильніші очисники можуть використовуватися з губкою або 
ганчіркою. Перш ніж використовувати новий очисник  в перший раз, 
перевірте його вплив на обробку, застосувавши його в непомітній 
області, щоб переконатися, що фарба не пошкоджена.  
Інформація з безпеки і навколишньому середовищу 
Наносити покриття тільки в добре провітрюваному приміщенні. Не 
вдихайте розпилений туман або шліфувальний пил. При нанесенні і 
висиханні в приміщенні має бути свіже повітря. Уникайте потрапляння 
в очі і тривалого або повторного контакту зі шкірою. Використовуйте 
захисні окуляри і рукавички під час нанесення, шліфування і очищення. 
Використовуйте сертифікований NIOSH респіратор, дотримуючись 
інструкцій виробника. 
У якості першої допомоги рекомендується: 
При потраплянні в очі промийте водою протягом 15 хвилин. При 
контакті зі шкірою ретельно промийте водою з милом. При важкому 
диханні вивести людину на свіже повітря. При тривалих симптомах 
викликати лікаря. 
БОЇТЬСЯ МОРОЗУ! 
ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ МСЦІ ДЛЯ ДІТЕЙ 

 

http://www.epa.gov/lea

