
ЯК ПРАВИЛЬНО МИТИ ПОФАРБОВАНІ СТІНИ?

Основні рекомендації

1. Для забезпечення найкращих експлуатаційних властивостей, 
зокрема здатності багаторазового очищення пофарбованої 
поверхні, фарбу наносити нерозбавленою або розбавленою 

максимум на 5% чистою водою.

2. Розпочинати очищення пофарбованих поверхонь можна 

лише через 28 днів після нанесення.

3. Товщина шару фарби становить близько 0,11 мм. Не при-
кладайте надмірну силу при митті, щоб пофарбована поверхня 
довго залишалася бездоганною.

Завжди необхідно починати з сухого  
прибирання, щоб прибрати шар пилу  

зі стіни та уникнути брудних патьоків і плям  
при вологому прибиранні.

Перед тим, як починати миття стіни,  
спробуйте відмити бруд чи плями  

на непомітному місці 
 (за меблями, в куточку, тощо).

Мити стіну потрібно легкими круговими  
рухами, не притискайте ганчірку  

до поверхні занадто сильно,  
щоб не стерти шар фарби.

Щоб не пошкодити шар фарби потрібно  
користуватися засобами  

з нейтральним рівнем pH (в межах 6-8).

Для вологого прибирання скористайтеся  
злегка мокрою ганчіркою, велика кількість 

води призведе до патьоків, що залишать сліди 
після висихання.

Також не забувайте часто промивати  
ганчірку та змінювати воду.

Для миття пофарбованих поверхонь  
використовуйте мʼякі ганчірки або губки  

світлих кольорів (найкраще білого)  
без абразивного шару, щоб не пошкодити  

та не забарвити стіну.

pH 
  6-8



Інструкція з миття пофарбованих стін
1. Підготовка. Зніміть зі стін картини та приберіть меблі, щоб вони не заважали. 
Також підготуйте драбину або стілець.

2. Попереднє очищення. Очистіть стіни за допомогою порохотягу із мякою 
насадкою або сухою гарнчіркою з мікрофібри. Таким чином Ви приберете весь 
пил зі стіни та уникнете появи розводів після вологого прибирання.

3. Якщо на стінах немає плям чи забруднень. В такому випадку достатньо 
використовувати ганчірку та чисту воду. Злегка вологою ганчіркою очистіть 
поверхню стін. При цьому не забувайте часто очищувати ганчірку та змінювати 
воду.

Рухатися потрібно невеликими ділянками знизу вгору, щоб при появі патьоків 
вчасно їх витерти. Патьоки води, що висохли, залишать сліди на стінах, які по-
требуватимуть додаткового очищення! 

4. Якщо на стінах є плями та бруд. Необхідно приготувати розчин для очи-
щення. Для цього до 1 л. чистої води необхідно додати 1 ч.л. миючого засобу з 
нейтральним рівнем pH (в межах 6-8). Можна скористатися засобом для миття 
посуду або універсальним миючим засобом. 

Після обробки плям розчином, необхідно додатково очистити їх ганчіркою, 
змоченою в чистій воді.

5. Складні забруднення. У випадку складних забруднень, що не видаляються 
очищуючим розчином, можна скористатися спеціальною меламіновою губкою 
(її можна придбати у відділах побутової хімії). Вона не потребує додаткових 
миючих засобів. Злегка зволожте її та легкими круговими рухами очистіть ок-
ремі плями. 

Не варто сильно притискати губки чи ганчірки по поверхні, таким чином можна 
пошкодити шаф фарби.

6. Жирні плями. Якщо на стіні є жирні плями, які не очищуються розчином 
води з додаванням миючого засобу для посуду - необхідне повторне перефар-
бування поверхні стіни від кута до кута. 

Ми не рекомендуємо проводити точкового підфарбування, особливо через 
кілька років, оскільки з часом можлива зміна кольору поверхні під дією соняч-
ного випромінювання.


