
 

 

 
 

 

 

 

Aura Vax Matt 
Захисний віск 
 

 Лесувальний ефект 

 Желеподібний, тиксотропний 

 Шовково-матовий (блиск 10) 

 
 
 

        
 

Опис 

Властивості Готовий до застосування шовково-матовий захисний віск. Лесувальний засіб для структурних 
мінеральних поверхонь. Для високоякісного декорування внутрішніх приміщень. 
 

 VAX MATT - суміш спеціальних восків у водній дисперсії акрилового співполімеру. 
 Желеподібний, тиксотропний. 
 Спеціально підібрана в'язкість забезпечує зручне нанесення різними інструментами. 
 VAX MATT підкреслює ефект об'ємності та глибини структури поверхні. 
 Утворює лесувальне шовково-матове (блиск приблизно 10) міцне та еластичне 

покриття, стійке до вологого прибирання. 
 Захищає основу від води та забруднень. 
 Паропроникний. 
 Тонується у світлі та яскраві насичені тони. 
 Для внутрішніх робіт. 

Призначення Фінішне оздоблення структурних мінеральних основ (декоративна штукатурка, натуральний 
та штучний камінь), а також поверхонь, раніше пофарбованих матовими водно-
дисперсійними фарбами. У тому числі для оздоблення декоративних штукатурок з ефектами 
шліфованого мармуру («марморіно», «гротто»), тесаного каменю («травертин»), 
натурального каменю, що обсипається, та інших структурних поверхонь. Для декорування 
інтер'єрів житлових та офісних приміщень із нормальною вологістю: магазинів, ресторанів, 
офісів тощо. 

Типи поверхонь для 
нанесення 

Мінеральні основи (штукатурка, бетон), ГКЛ, МДФ тощо, а також поверхонь, раніше 
пофарбованих матовими водно-дисперсійними фарбами. 

Стандарти якості  

Технічні характеристики 

Підготовка поверхні Поверхня має бути сухою, чистою й міцною. Декоративні мінеральні основи (штукатурки, 
шпаклівки тощо) витримати до повного висихання згідно з рекомендаціями виробника. 
Видалити забруднення, що знижують адгезію VAX MATT до основи. Пористі поверхні та  
поверхні, які порошать, обробити проникною ґрунтовкою. Для отримання однорідності 
структури та насиченості кольору основи перед нанесенням VAX MATT рекомендується 
вирівняти вбираючу здатність поверхні за допомогою ґрунтувального матеріалу. Як 
ґрунтувальний матеріал використовувати матову водно-дисперсійну фарбу 1-2 класу 
стійкості до мокрого стирання (за EN 13300) або проникну ґрунтовку. 



 

Нанесення Затонувати VAX MATT в обраний колір. 
Перед застосуванням перемішати до однорідного стану. 
Під час нанесення та висихання температура повітря, матеріалу та основи мають бути від +10 
°С до +25 °С. Під час нанесення не допускати протягів. 
VAX MATT наносити в 1-2 шари. Для оздоблення поверхонь великої площі необхідно змішати 
VAX MATT з декількох тар разом в одній ємності в необхідній кількості. Роботи на одній 
площині виконувати без перерв, від кута до кута приміщення або в межах рельєфних 
елементів. Рекомендується за один раз обробляти поверхню площею 1-2 м

2
. 

VAX MATT на поверхню наносити пензлем, валиком, губкою або спеціальною рукавицею, та 
за необхідності відразу ж «по мокрому» розподіляти по поверхні силіконовим або гумовим 
шпателем, або губкою. Відкритий час роботи з VAX MATT залежить від вбираючої здатності 
основи, а також від товщини шару та становить до 5 хвилин. При стикуванні наступної 
оброблюваної ділянки кромка раніше обробленої поверхні має бути ще мокрою. На великих 
поверхнях рекомендується виконувати роботи удвох: один маляр наносить суцільний шар 
матеріалу, а другий за ним розподіляє матеріал по поверхні спеціальним інструментом. Для 
отримання більш глибокого лесувального ефекту рекомендується нанести два шари VAX 
MATT. Другий шар наносити після висихання першого. 
VAX MATT можна наносити різними техніками для досягнення різних ефектів. Порядок 
нанесення VAX MATT на мінеральні структурні поверхні з ефектами «травертин», 
«марморіно», «гротто», а також іншими типами структурних поверхонь можна подивитися на 
сайті www.eskaro.com. 

Догляд за 

пофарбованою 
поверхнею 

VAX MATT набуває остаточної зносостійкості через 3 тижні. Уникати очищення поверхні 
протягом цього періоду, але якщо поверхню все ж необхідно очистити, то робити це 
обережно, використовуючи вологу ганчірку. Надалі забруднення з поверхні рекомендується 
видаляти відразу після їх появи. Для чищення використовувати м'яку ганчірку й теплу воду з 
нейтральним або середньої лужності (рН до 9) мийним засобом. Не використовувати 
розчинники, абразивні мийні засоби, жорсткі губки й щітки. Після вологого очищення витерти 
поверхню насухо. 

Колір У рідкому стані білий, після висихання безбарвний напівпрозорий. 

Тонування  У світлі та яскраві насичені тони за системою Eskarocolor (Каталог «VAX»).  У світлі тони 
барвниками-фарбами ТМ Aura (не більше ніж 2% за об’ємом). 

Витрата Витрата на один шар 7-10 м
2
/л. Залежить від засобу нанесення та типу структури поверхні. 

Час висихання Залежить від товщини шару VAX  MATT. За температури +20 °С та відносної вологості повітря 
65%: 30 хвилин – на відлипання, 4 години - нанесення наступного шару, 24 години – готовність 
до експлуатації. 

Робочі інструменти Валик, пензель, гладилка з пластику, силіконовий або гумовий шпатель, спеціальна рукавиця, 
губка. 

Очищення 

інструментів  
Одразу після використання промити водою. Засохлий засіб очищається механічно. 

Склад Синтетичні воски, співполімерна акрилова дисперсія, функціональні добавки, вода. 

Додаткова інформація 

Морозостійкість  Не заморожувати під час зберігання. 

Гарантійний термін 
зберігання 

3 роки. 

Умови зберігання Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній упаковці за температури від +5 ºС 
до +30 ºС. Берегти від морозу і прямих сонячних променів. 

Запобіжні заходи Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному 
приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі 
попадання в очі промити водою. Продукт пожежо - і вибухобезпечний. 

Утилізація Засіб, який висох, та пусту тару утилізувати як побутові відходи. 

Маса 1 кг – 2,5 кг 

 

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних 
випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції 
та робочих прийомів під час  її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання 
правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має 
можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та 
подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач 
мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому 
Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог 
Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу 
шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в 



 

 

Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової 

редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. 
Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua. 

Редакція Технічного опису №01 від 10.02.2019. 


