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Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.

RU Эмаль акриловая
для деревянных и бетонных полов

внутри помещений

Предназначена для окраски 
деревянных и минеральных 
поверхностей внутри поме-
щений, которые подвергаются 
умеренному механическому и 
химическому воздействию. 
Применяется для первичной
и ремонтной  окраски полов,
порогов, лестниц, перил, а 
также стен в жилых, торговых
и складских помещениях.

EN Acrylic wood & concrete
enamel
interior

It is intended for coating of 
wooden and mineral surfaces 
indoors under moderate 
mechanical load and chemical 
effects. It is used for primary 
and repair coating of floors, 
thresholds, stairs, handrails, 
as well as walls in living, 
commercial and warehouse 
spaces.

плівкоутворювач / 
пленкообразующее / binder акрилова дисперсія акриловая дисперсия acrylic dispersion

ступінь блиску / степень блеска /
gloss degree напівматова полуматовая semi-matt

колір / цвет / color 4  кольори, база С 4  цвета, база С 4 colors, base C

розріджувач / разбавитель / thinner вода вода water
спосіб нанесення / способ нанесения /
application method пензель, валик, фарборозпилювач кисть, валик, краскораспылитель а brush, a roller, a paint gun,

норма витрати на повне фарбування /
норма расхода на полное 
выкрашивание /
application rate of full coloring

150-200 г/м² 150-200 г/м² 150-200 g/m²

час висихання / время высыхания /
drying period 2 години 2 часа 2 hours

СП / СГ / VP 24 місяці 24  месяца 24 months

фасування / фасовка / package 0,9 л; 3 л; 10 л       0,9 л; 3 л; 10 л       0,9 l; 3 l; 10 l       

• зносостійка / износосстойкая / durable
• швидко висихає / быстро высыхает / quickly dries up
• стійкість до дії води, масел, миючих та дезінфікуючих засобів / стойкая к действию воды, масел, моющих и дезинфицирующих средств /
   resistant to water, oils, detergents and disinfectants

UA Емаль акрилова
для дерев’яних та бетонних підлог

всередині приміщень

Призначена для фарбування 
дерев’яних і мінеральних 
поверхонь всередині примі-
щень, які зазнають помір-
ного механічного і хімічного 
впливу. Застосовується для 
первинного та ремонтного 
фарбування підлог, порогів, 
сходів, перил, а також стін у 
житлових, торгових та  склад-
ських приміщеннях.

біла
белая / white

cіра
серая / grаy

жовто-коричнева
желто-коричневая / yellow-brown

червоно-коричневая
красно-коричневая / red brown

база С
база С / base С

Перелік кольорів Емалі акрилової для дерев'яних та бетонних підлог
Перечень цветов Эмали акриловой для деревянных и бетонных полов
A color range of Acrylic wood & concrete enamel

Матеріали спеціального призначення / Материалы специального назначения /
Special purpose materials


