Фарби для зовнішніх та внутрішніх робіт /
Краски для наружных и внутренних работ / Exterior & interior paints
UA Фарба гумова

універсальна
зовні / всередині приміщень

RU Краска резиновая

Призначена для захисного та
декоративного фарбування
шиферу, черепиці, ондуліну,
оцинкованої сталі, алюмінію,
заґрунтованого чорного металу, профнастилу, асфальту,
азбоцементу, бетонних, піно- і
газобетонних, цегляних, оштукатурених, зашпакльованих
поверхонь, фанери, ДСП, ЦСП,
ДВП, дерев'яних, гіпсокартонних поверхонь і т.д.
плівкоутворювач /
пленкообразующее / binder
ступінь блиску / степень блеска /
gloss degree
колір / цвет / color
стійкість до мокрого стирання /
стойкость к влажному истиранию /
scrub resistance
(ДСТУ EN 13300)
розріджувач / разбавитель / thinner
спосіб нанесення / способ нанесения /
application method
норма витрати в 1 шар /
норма расхода в 1 слой /
application rate of 1 layer
час висихання / время высыхания /
drying period
СП / СГ / VP
фасування / фасовка / package
класифікація / класификация /
сlassification ДСТУ EN 1062-1

EN Universal Rubber

универсальная
снаружи / внутри помещений

Paint
еxterior / interior

It is intended for protective
coating of asbestos slate,
tile, onduline, zinked steel,
aluminum, primed iron,
profilled sheeting, asphalt,
asbestos mortar, concrete, foam
and aerated concretes, brick,
plastered surfaces, plywood,
chip board, cement board,
MDF, wooden, gypsum surfaces
and surfaces covered with
wallpapers etc.

Предназначена для защитной и декоративной окраски
шифера, черепицы, ондулина, оцинкованной стали,
алюминия, загрунтованного
черного металла, профнастила, асфальта, асбоцемента, бетонных, пено- и газобетонных,
кирпичных, оштукатуренных,
зашпаклеванных поверхностей, фанеры, ДСП, ЦСП, ДВП,
деревянных, гипсокартонных
поверхностей и т.д.

акриловий латекс

акриловый латекс

acrylic latex

матова

матовая

matt

12 кольорів, База С

12 цветов, База С

12 colors, Base C

1 клас

1 класс

1 class

вода

вода

water

пензель, валик, фарборозпилювач

кисть, валик, краскораспылитель

a brush, a roller, a paint gun

100-200 г/м²

100-200 г/м²

100-200 g/m²

2 години

2 часа

2 hours

24 місяці
1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг

24 месяца
1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг

24 months
1,2 kg; 3,5 kg; 6 kg; 12 kg

G3E2S1V2W3A0C0

• еластична, стійка до розтріскування / эластичная, стойкая к растрескиванию / it is elastic and resistant to cracking
• підвищена стійкість до атмосферних впливів, механічної дії, УФ та перепадів температур / повышенная стойкость к атмосферным
влияниям, механическим воздействиям, УФ и перепадам температур / increased resistance to weather effects, mechanical load, UV
and temperature differences
• стійка до інтенсивного миття / стойкая к интенсивному мытью / it is resistant to intensive washing

Перелік кольорів Фарби гумової універсальної
Перечень цветов Краски резиновой универсальной
A color range of Universal Rubber Paint

біла
белая / white (base А)

світло-зелена
светло-зеленая / light green

зелена
зеленая / green

жовта
желтая / yellow

червона
красная / red

яскраво-блакитна
ярко-голубая / bright blue

синя
синяя / dark blue

вишнева
вишневая / cherry

червоно-коричнева
красно-коричневая / red brown

коричнева
коричневая / brown

сіра
серая / grey

чорна
черная / black

Рекламний зразок.
Можлива незначна
відмінність кольорів.
база С
база С / base C

Скоро у продажі / скоро в продаже / coming soon
• бежева/бежевая/beige
• графітна/графитная/ graphite
• помаранчева/оранжевая/orange
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