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ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІ ФАРБИ:  
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ 0 
 

Наведено результати комплексної оцінки якості розроблених водно-диспер-
сійних фарб (ВДФ) для внутрішніх робіт проти ВДФ-аналогів, представлених на 
ринку України. Визначено комплексний показник якості ВДФ за рівнем експлуата-
ційних властивостей покриттів, призначених для поверхонь з різним ступенем 
навантаження. Отримані дані дадуть змогу споживачам обґрунтовано підійти до 
вибору ВДФ для внутрішнього захисно-декоративного оздоблення.  

Ключові  слова:  водно-дисперсійна фарба (ВДФ), покриття, експлуатаційні 
властивості, якість, комплексний показник якості.  

 
Караваев Т., Осыка В., Золотарева О. Водно-дисперсионные краски: ком-

плексная оценка качества. Приведены результаты комплексной оценки качества 
разработанных водно-дисперсионных красок (ВДК) для внутренних работ по сравнению 
с ВДК-аналогами, представленными на рынке Украины. Определен комплексный 
показатель качества ВДК по уровню эксплуатационных свойств покрытий, пред-
назначенных для поверхностей с разной степенью нагрузки. Полученные данные дадут 
возможность потребителям обоснованно подойти к выбору ВДК для внутренней 
защитно-декоративной отделки. 

Ключевые  слова:  водно-дисперсионная краска (ВДФ), покрытие, эксплуата-
ционные свойства, качество, комплексный показатель качества. 

 
Постановка проблеми. Ринок України розвивається у напрямі 

збільшення частки водно-дисперсійних (ВД) лакофарбових матеріалів 
(ЛФМ) у загальній структурі їх виробництва і споживання, яка в останні 
3 роки є на рівні 57–60 % [1; 2]. До ВД ЛФМ належать лаки й фарби, 
плівкоутворювачем у яких є водні дисперсії полімерів (акрилових, стирол-
акрилових, поліуретанових тощо). У структурі асортименту та обсягах 
продажу переважають водно-дисперсійні фарби (ВДФ). За результатами 
попередніх досліджень нами розроблено склад ВДФ різного цільового 
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призначення на основі вітчизняних мінеральних наповнювачів – крейд 
і каолінів [3]. Сформовано асортимент ВДФ для внутрішніх і зовнішніх 
робіт з урахуванням основних критеріїв, як-от: функціональне призна-
чення (декорування, захист); матеріал поверхні, для фарбування якої 
призначено ВДФ; ступінь експлуатаційного навантаження (високий, 
помірний і низький) та ін. [4].  

На сьогодні на внутрішньому ринку України представлений 
широкий асортимент ВДФ різних виробників. Водночас вітчизняна 
продукція займає більш як 80 % ринку. У структурі продажу переважну 
частку становлять ВДФ для внутрішніх робіт, які використовуються 
споживачами для захисно-декоративного оздоблення переважно стін 
і стель з мінеральних матеріалів (бетон, цегла, цементно-піщана та гіпсова 
штукатурка тощо), деревини й деревинних матеріалів, гіпсокартонних 
плит всередині будівель і споруд. Отже, актуальним є проведення 
порівняльної оцінки якості ВДФ для внутрішніх мінеральних і деревин-
них поверхонь та експлуатаційних властивостей покриттів різних 
виробників, що реалізуються на ринку України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формуван-
ня якості ВДФ на основі вітчизняних мінеральних наповнювачів та 
дослідженню експлуатаційних властивостей покриттів із них присвячено 
праці українських науковців В. Свідерського, Н. Мережко, О. Шульги, 
В. Комахи та ін. [5–9]. 

Публікації В. Свідерського, Н. Мережко, В. Комахи [5; 6] висвітлю-
ють вплив модифікування природної крейди на реологічні властивості 
акрилових ВДФ у вихідному стані. У праці [7] подано результати дос-
ліджень експлуатаційних властивостей покриттів і розроблених ВДФ 
на основі модифікованої крейди.  

У статті [8] наведено оцінку реологічних та деяких інших техно-
логічних показників ВДФ на основі каолінів вітчизняного виробництва. 
О. Шульга та Н. Мережко вивчали експлуатаційні властивості покриттів, 
отриманих із ВДФ, наповнених вітчизняними каолінами [9].  

У зазначених публікаціях висвітлено результати досліджень тільки 
розроблених науковцями ВДФ та окремих експлуатаційних властивостей 
отриманих покриттів. Статті не містять комплексної оцінки якості роз-
роблених ВДФ і покриттів та їх порівняння з аналогами інших виробників, 
що реалізуються на ринку України. Це зумовлює актуальність і новизну 
проведених нами досліджень, які покладені в основу статті.  

Мета статті – провести комплексну порівняльну оцінку якості 
розроблених ВДФ для внутрішніх робіт проти ВДФ-аналогів, що 
реалізуються на ринку України.  

Матеріали та методи. Об’єкти дослідження (табл. 1) – пред-
ставлені на ринку України ВДФ вітчизняних виробників для внутрішніх 
робіт (інтер’єрні) та отримані з них покриття, торгові марки яких займа-
ли найбільшу частку в структурі продажу в 2015–2017 рр. (зразки 1–8) 
та розроблені нами ВДФ для внутрішніх робіт (зразки 9–12). 
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Таблиця 1 

Характеристика досліджуваних зразків ВДФ 

Номер 
зразка 

Торгова 
марка/назва 

Характеристика ВДФ  
і покриттів 

Виробник 
Місце 

розташування 
виробника 

1 

Alpina 

Зносостійка інтер’єрна, 
для бездоганних матових 
поверхонь ТОВ "Капарол 

Дніпро" 
м. Дніпро 

2 
Зносостійка інтер’єрна, 
для класичних матових 
поверхонь 

3 Dufa Mattlatex 
D100 

Матова, стійка до миття 
ТОВ "Мефферт 
Ганза Фарбен"

4 Śnieźka Еко 
Гіпоалергенна акрилова 
емульсія для стін і стель 

ТОВ "Снєжка- 
Україна" 

м. Яворів, 
Львівська 

обл. 

5 Śnieźka Fresh 
White 

Стійка до миття матова 
латексна фарба для інтер’єрів

6 Śnieźka 
Design Lux 

Стійка до миття та багатора-
зового тертя матова латексна
фарба для інтер’єрів 

7 Triora 3 
Стійка до миття матова 
інтер’єрна фарба 

ТОВ ПП "ЗІП"
м. Кам’янське, 
Дніпропетров-

ська обл. 8 Triora 7 
Інтер’єрна шовковисто-
матова фарба для 
приміщень 

9 
"Інтер’єрна 
зносостійка 
матова" 

Покриття матові, стійкі 
до миття і багаторазового 
тертя 

Розроблено авторами 
10 

"Інтер’єрна 
зносостійка 
із середнім 
глянцем" 

Покриття з середнім глян-
цем, підвищеною стійкістю 
до миття і багаторазового 
тертя 

11 "Інтер’єрна 
стандарт" 

Покриття матові, стійкі 
до миття 

12 "Інтер’єрна 
економ" 

Покриття матові, стійкі  
до сухого тертя і легкого 
вологого прибирання 

 
Дослідження експлуатаційних властивостей покриттів проведено 

після нанесення ВДФ та витримування покриття не менш як 7 діб за 
температури 23 ± 2 °С та відносної вологості повітря 50 ± 5 %. Товщину 
покриттів визначено за ДСТУ ISO 2808:2015 товщиноміром із точністю 
вимірювання 0.01 мм [10]; білизну покриттів (за Бергером) – на спектро-
фотометрі Techkon SP 820λ при стандартному джерелі освітлення D65 
і куті спостереження 10 [11]; індекс жовтизни розраховано з координат 
кольору покриття відповідно до стандарту ASTM E313 [12].  

Дослідження міцності на розрив виконано на вільних плівках на роз-
ривній машині з електронним динамометром Mecmesin типу AFG 1000N за 
методикою [13]. Адгезію покриттів до різних поверхонь визначено методом 
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решітчастих надрізів за ДСТУ ISO 2409:2015 [14]; випробування лако-
фарбових покриттів на згин (еластичність) – за ДСТУ ISO 1519:2015 [15]; 
водовідштовхувальні властивості (гідрофобність) оцінено за значенням 
крайового кута змочування покриттів [16]; блиск – на блискомірі Biuged 
515 Tri-Glossmeter під кутом 60° і 85° за ДСТУ ISO 2813:2015 [17]. 

Стійкість покриттів до вологого стирання визначено за втратою 
маси після 200 циклів стирання, на основі якої розраховано середнє зна-
чення втрати товщини покриття за ДСТУ ISO 11998:2015 [18].  

Оцінювання комплексного показника якості (КПЯ) ВДФ проведено 
за значеннями експлуатаційних властивостей покриттів, які найбільш 
цікавлять споживачів. Показники експлуатаційних властивостей обирали 
на основі аналізу нормативних документів та опитування експертів. 
Вагомість показників встановлено експертним методом як ранжування. 
Коефіцієнт вагомості показників (ai) за результатами ранжування визна-
чено за формулою (1):  

 

1

i
i n

i
i

S
а

S





, (1) 

де Sі – сумарний ранг і-го показника; 
n – кількість показників. 

 

Узгодженість думок експертів (Wg) встановлено за формулою (2):  

 

2

1

2 31
( )

12

n

i
g

d
W

m n n





, (2) 

де m – кількість експертів; 
     d – середня величина сумарних рангів. 

 

Середню величину сумарних рангів (d) та сумарний ранг і-го 
показника (Sі) визначено за загальновідомими формулами [19].  

Для розрахунку КПЯ використано метод кваліметричної оцінки, 
який уможливлює отримати одиничні показники якості у вигляді циф-
рової величини. Абсолютні значення властивостей покриттів переведено 
у відносні (gi), застосовуючи формулу (3), при зростанні числового 
значення показника, що зумовлює підвищення якості товару, або (4), 
якщо призводить до зниження.  

 досл.
i

баз.

Р
g

Р
 , (3) 

 баз.
i

досл.

Р
g

Р
 , (4) 

де Рдосл. – абсолютне значення показника досліджуваного зразка ВДФ; 
Рбаз. – абсолютне значення показника базового зразка ВДФ. 
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КПЯ розраховано за формулою (5), зважаючи на відносне зна-

чення показника якості ВДФ (експлуатаційної властивості покриття) та 
коефіцієнт його вагомості: 

 
1

n

i i
i

КПЯ a g


  , (5) 

де n – кількість показників; 
ai – коефіцієнт вагомості і-го показника; 
gi – відносний показник якості і-го показника. 

 

Результати дослідження. Особливістю ВДФ як товару є те, що 
споживач спочатку використовує фарбу у вихідному стані під час на-
несення на поверхню. Надалі значно довший період часу експлуатується 
покриття, водночас проявляються експлуатаційні властивості останнього, 
що визначає корисність ВДФ як товару для споживача. Ось чому за рівнем 
саме експлуатаційних властивостей покриттів визначено КПЯ ВДФ.  

За результатами аналізу нормативних документів, наукових дже-
рел, опитування експертів найбільш важливими показниками експлуата-
ційних властивостей покриттів із ВДФ для внутрішніх робіт обрано такі:  

 стійкість до вологого стирання (втрата товщини покриття), 
мкм (х1); 

 адгезія (методом решіткових надрізів), бал (х2); 
 крайовий кут змочування покриття водою, град. (х3); 
 еластичність, мм (х4); 
 міцність плівки на розрив, МПа (х5); 
 білизна за Бергером, од. (х6); 
 індекс жовтизни згідно з ASTM E313 (х7); 
 блиск під кутом 85°, од. (х8). 

З метою визначення коефіцієнтів вагомості показників експлуата-
ційних властивостей покриттів із ВДФ проведено експертне ранжування, 
результати якого наведено в табл. 2.  

 

Таблиця 2 

Результати ранжування експертами  
показників експлуатаційних властивостей покриттів із ВДФ 

Експерт 
Оцінювальні показники 

х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 
1 8 4 3 5 6 7 2 1 
2 8 5 2 4 6 7 3 1 
3 8 3 6 2 5 7 1 4 
4 8 6 2 4 7 5 1 3 
5 8 5 3 4 7 6 1 2 
Sі 40 23 16 19 31 32 8 11 
d 17.50 0.50 –6.50 –3.50 8.50 9.50 –14.50 –11.50 
d 

2 306.25 0.25 42.25 12.25 72.25 90.25 210.25 132.25 
аі 0.222 0.128 0.089 0.106 0.172 0.178 0.044 0.061 
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Сума сумарних рангів (∑ Sі) всіх показників становить 180. 

Розрахована середня величина сумарних рангів (Sсер.) – 22.5. Визначено 
відхилення від середньої величини сумарних рангів (d) (див. табл. 2). 

Узгодженість думок експертів (Wg) розраховуємо за формулою (2): 

2 3

866
0.84

1
5 (8 8)

12

gW  
  

 

Думки експертів узгоджені, оскільки показник Wg > 0.7 і прямує 
до 1, тобто розраховані коефіцієнти вагомості експлуатаційних власти-
востей є об’єктивними (див. табл. 2). 

За результатами розрахунку показники експлуатаційних власти-
востей покриттів із ВДФ у порядку зниження коефіцієнта вагомості 
можна розмістити в ряду: стійкість до вологого стирання → білизна 
за Бергером → міцність плівки на розрив → адгезія → еластичність → 
крайовий кут змочування покриття водою → індекс жовтизни → блиск. 

Досліджені зразки розділили на 4 групи за призначенням та рівнем 
експлуатаційних властивостей ВДФ: 

Група 1. Стійкі до багаторазового миття та стирання, матові, 
для поверхонь із високим експлуатаційним навантаженням покриттів 
(зразки 1, 6, 7, 9). 

Група 2. Стійкі до багаторазового миття та стирання, із серед-
нім  глянцем і високим експлуатаційним навантаженням покриттів 
(зразки 8 і 10). 

Група 3. Широкого застосування з помірним експлуатаційним 
навантаженням покриттів (зразки 2, 3, 5, 11). 

Група 4. Для стін і стель із низьким експлуатаційним наванта-
женням покриттів, не призначені для миття (зразки 4 і 12). 

На першому етапі проведено експериментальні дослідження 
експлуатаційних властивостей покриттів. Отримані абсолютні значення 
показників наведено в табл. 3. 

Одержані значення експлуатаційних властивостей покриттів знач-
но відрізняються щодо обраних зразків і груп ВДФ за призначенням.  

Для розрахунку комплексного показника якості необхідно вибрати 
базовий зразок ВДФ, який буде характеризувати оптимальний рівень 
експлуатаційних властивостей покриттів. З обраних для оцінювання 
ВДФ (розроблених і представлених на ринку аналогів) важко визначити 
базовий зразок, який буде мати оптимальні властивості. Водночас зна-
чення показників базового зразка ВДФ мають відповідати групі ВДФ за 
призначенням та рівнем експлуатаційних властивостей покриттів.  

 



 
 
 

Таблиця 3 

Абсолютні значення показників експлуатаційних властивостей покриттів із ВДФ  

Показник 
Досліджувані зразки ВДФ Зразки розроблених ВДФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Стійкість до вологого 
стирання, мкм 

8.5 11.0 16.1 143.0* 96.6 12.0 5.7 4.3 4.8 4.6 11.5 62.5* 

Адгезія, бал 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Крайовий кут змочування 
покриття водою, град. 

73 70 62 21 24 67 82 60 93 64 78 27 

Еластичність, мм 3 8 8 12 8 10 5 2 2 2 5 8 

Міцність плівки на розрив, 
МПа 

1.38 4.37 4.67 0.2 2.90 5.92 2.56 4.70 8.05 6.26 7.52 1.54 

Білизна за Бергером, од. 81.6 82.5 75.6 85.4 82.7 81.9 80.7 81.3 73.5 79.7 76.3 72.4 

Індекс жовтизни  4.7 2.0 6.6 1.7 4.1 4.4 5.5 4.9 5.7 3.8 4.4 5.7 

Блиск (85°), од.  3.6 4.8 3.8 6.2 5.9 3.2 3.1 11.7 8.1 21.5 6.2 7.0 

* Після 40 циклів. 
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Як базові зразки у групах 2 і 4 вибрано ВДФ, які реалізуються на 

ринку, а саме Triora 3 (зразок 8) та Śnieźka Eкo (зразок 4). Для моделю-
вання базового зразка у групах 1 і 3 взято абсолютні значення експлуата-
ційних властивостей покриттів, серед представлених на ринку ВДФ 
(див. табл. 3), які дають найвищий корисний ефект для споживача. 
Отримані значення базових зразків у розрізі груп за призначенням та 
рівнем експлуатаційних властивостей покриттів наведено в табл. 4.  

 

Таблиця 4 

Значення експлуатаційних властивостей  
покриттів базових зразків ВДФ  

Показник 
Група за рівнем експлуатаційних властивостей

1 2 3 4 
Стійкість до вологого стирання, 
мкм 

5.7 4.3 11.0 143.0  

Адгезія, бал 1 1 1 2 
Крайовий кут змочування водою, 
град. 

82 60 70 21 

Еластичність, мм 3 2 8 12 
Міцність плівки на розрив, МПа 5.92 4.7 4.67 0.2 
Білизна за Бергером, од. 81.9 81.3 82.7 85.4 
Індекс жовтизни  4.4 4.9 2.0 1.7 
Блиск (85°), од.  3.6 11.7 5.9 6.2 
 

Для визначення КПЯ ВДФ використано метод кваліметричної 
оцінки. Отримані абсолютні значення показників експлуатаційних власти-
востей покриттів (див. табл. 3) з урахуванням параметрів базових зразків 
перераховуємо у відносні, застосовуючи формулу (3) або формулу (4). 
Одержані дані наведено в табл. 5. 

КПЯ показників експлуатаційних властивостей покриттів із ВДФ 
для внутрішніх робіт визначаємо за формулою (5), враховуючи від-
носне значення показника та коефіцієнт його вагомості (див. табл. 5). 
Аналіз отриманих результатів розрахунку показав, що КПЯ експлуата-
ційних властивостей покриттів розроблених ВДФ становить від 1.13 
до 2.47, що є вдвічі й більше вищим за зразки ВДФ-аналогів. 

Детальніший аналіз одержаних результатів розрахунку КПЯ ВДФ 
за рівнем експлуатаційних властивостей покриттів свідчить, що найвище 
значення КПЯ у кожній із груп і загалом серед усіх досліджуваних 
зразків мають розроблені нами ВДФ.  

У групі 1 значення КПЯ розробленої ВДФ (зразок 9) – 1.22, що 
в 1.45–1.56 раза вище за зразки 7, 6 і 1, представлені на ринку.  

У групі 2 відповідне значення (зразок 10) становить 1.21 проти 
1.00 у зразка 8 (Triora 7), який був обраний за базовий.  

У групі 3 значення КПЯ розробленої ВДФ (зразок 11) вище на 
0.15 за зразок 2 (Alpina "Перевірена роками інтер’єрна"). Значення КПЯ 
інших зразків нижче в 1.4 раза за "Dufa Mattlatex D100 матова" та 
майже вдвічі нижче за Śnieźka Fresh White.  



 
Таблиця 5 

Значення відносних показників та КПЯ експлуатаційних властивостей покриттів із ВДФ  

Показник 
Коефіцієнт 
вагомості 

(аі) 

Групи за рівнем експлуатаційних властивостей / зразки 

Для різних матеріалів  
з високим експлуатаційним навантаженням  
(стійкі до багаторазового миття та стирання) 

Для поверхонь із помірним 
експлуатаційним навантаженням 

(широкого застосування) 

Для стін і стель 
з низьким 

експлуатаційним 
навантаженням матові 

із середнім 
глянцем 

1 6 7 9 8 10 2 3 5 11 4 12 
Стійкість до вологого 
стирання, мкм 

0.222 0.67 0.48 1.00 1.19 1.00 0.93 1.00 0.68 0.11 0.96 1.00 2.29 

Адгезія, бал 0.128 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 

Крайовий кут змочуван-
ня покриття водою, град.  

0.089 0.89 0.82 1.00 1.13 1.00 1.07 1.00 0.89 0.34 1.11 1.00 1.29 

Еластичність, мм 0.106 1.00 0.30 0.60 1.50 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.60 1.00 1.50 

Міцність плівки на 
розрив, МПа 

0.172 0.23 1.00 0.43 1.36 1.00 1.33 0.94 1.00 0.62 1.61 1.00 7.70 

Білизна за Бергером, од. 0.178 1.00 1.00 0.99 0.90 1.00 0.98 1.00 0.91 1.00 0.92 1.00 0.85 

Індекс жовтизни  0.044 0.94 1.00 0.80 0.77 1.00 1.29 1.00 0.30 0.49 0.45 1.00 0.30 

Блиск, од.  0.061 1.00 0.89 0.86 2.25 1.00 1.84 0.81 0.64 1.00 1.05 1.00 1.13 

КПЯ експлуатаційних властивостей 
покриттів (КПЯ ВДФ) 

0.78 0.79 0.84 1.22 1.00 1.21 0.98 0.79 0.59 1.13 1.00 2.47 
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У групі 4 значення КПЯ розробленої ВДФ (зразок 12) у 2.47 вище, 

ніж у зразка 4 (Śnieźka Еко) як базового. 
Отже, розроблені ВДФ мають вищий рівень експлуатаційних 

властивостей у кожній із груп серед ВДФ аналогічного призначення, що 
реалізуються на ринку України.  

Висновки. Комплексний показник якості ВДФ розраховано за 
рівнем визначальних для споживачів експлуатаційних властивостей 
покриттів у різних групах за призначенням та ступенем експлуатацій-
ного навантаження.  

Встановлено, що визначений КПЯ для розроблених ВДФ за 
експлуатаційними властивостями покриттів є в межах 1.13–2.47 залежно 
від виду ВДФ та групи за призначенням. Ці значення вищі, ніж для 
ВДФ-аналогів, що реалізуються на ринку України, КПЯ для яких ста-
новить від 0.59 до 1.00.  

Проведені дослідження за отриманими даними дозволять спожива-
чам обґрунтовано вибирати ВДФ, які реалізуються на ринку України 
й призначені для внутрішнього захисно-декоративного оздоблення.  
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Стаття надійшла до редакції 05.11.2019. 
 
Karavayev T., Osyka V., Zolotareva O. Water-dispersion paints: the complex quality 

evaluation. 
Background. At the domestic market of Ukraine there is the wide range of water-

dispersion paints (WDPs) of different manufacturers the majority of which are paints for 
interior purpose. They are used for protective and decorative decoration mainly of walls 
and ceilings of mineral materials, wood and wooden materials, gypsum boards etc. The 
most important for consumers are the properties of coatings that occur during exploitation. 

The aim of the article is to carry out of comprehensive comparative evaluation of 
the quality of the developed interior WDPs against the WDPs-analogues presented at the 
Ukrainian market. 

Materials and methods. Object of research is WDPs that have been developed 
by us and domestic manufacturers and presented on the Ukrainian market, interior WDPs 
and obtained coatings. The research was carried out mainly by using standardized methods. 
The WDPs integrated quality index (IQI) calculation was carried out by the method 
of qualimetric evaluation of the coatings operational properties, which are crucial for 
consumers. 

Results. The absolute values of the operational properties of interior WDPs 
coatings were obtained during the first stage, according to the following indicators: 
resistance to wet abrasion (reduce of coating thickness), microns; adhesion by cross cut 
test, points; boundary angle of wetting by water, deg.; elasticity, mm; tensile strength of 
the film, MPa; whiteness by Berger, units; yellowness index according to ASTM E313; 
gloss at the angle of 85°, units. 

It is established that the IQI for the WDPs developed by us according to the 
performance properties of coatings is twice higher and more than the WDPs analogues 
samples.  



ISSN  1998‐2666.  Товари і  ринки .  2019.  №4  
 

 72 

У
Д
О
С
К
О
Н
А
Л
Е
Н
Н
Я

 
В
Л
А
С
Т
И
В
О
С
Т
Е
Й

 Т
О
В
А
Р
ІВ

 
In group 1 (Resistant to repeated wet abrasion, matte, for surfaces with high operational 

load) the IQI value of the WDP, developed by us (sample 9) was 1.22 which is 1.45–1.56 times 
higher than the samples 7, 6 and 1 that are presented on the market.  

In group 2 (Resistant to repeated wet abrasion with medium gloss) the IQI value 
of the WDP, developed by us, (sample 10) was 1.21 versus 1.00 in sample 8 (Triora 7), 
which was chosen as the base sample. 

In group 3 (WDPs of broad-use with moderate operational load) the IQI value of the 
developed WDPs (sample 11) was higher by 0.15 than sample 2 (Alpina interior, tested for 
years). The IQI value of the other samples was from 1.4 times lower (Dufa Mattlatex D100) 
till almost twice lower (Śnieźka Fresh White). 

In group 4 (WDPs for walls and ceilings with low operational load, economical) 
the IQI value of the developed WDP (sample 12) was 2.47 higher than sample 4 (Śnieźka Eco) 
as the baseline. 

Conclusion. The WDPs integrated quality index is calculated by the level of 
operational properties of coatings, crucial for consumers, in different groups according to 
purpose and degree of operational load. 

It is established that the determined IQI for the WDPs, developed by us, by the 
coatings performance properties within the scope of 1.13–2.47 depending on the type of 
WDPs and the group by purpose. These values are higher than for WDPs analogues 
presented on the Ukrainian market, which IQI ranges from 0.59 till 1.00. 

The conducted research on the obtained data will allow consumers to reasonably 
choose of WDPs, which are sold on the market of Ukraine and are intended for internal 
protective and decorative purpose. 

Keywords:  water-dispersion paints (WDPs), coatings, quality, performance 
properties, integrated quality index. 
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