Емалі для захисту деревини і металу / Эмали для защиты древесины и металла /
Enamels for wood and metal protection
UA Емаль стирол-акрилова

для радіаторів опалення
всередині приміщень

Призначена для декоративнозахисного фарбування
заґрунтованих або раніше
пофарбованих радіаторів та
елементів систем опалення,
а також заґрунтованих
дерев'яних, металевих та
мінеральних поверхонь.

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

RU Эмаль стирол-акриловая

для радиаторов отопления
внутри помещений

Предназначена для декоративно-защитной окраски
загрунтованных или ранее
окрашенных радиаторов и
элементов систем отопления,
а также загрунтованных деревянных, металлических и
минеральных поверхностей.

EN Styrene-acrylic

radiator enamel
interior
It is intended for decorative
and protective coating of
undercoated or previously
coated radiators and elements
of heating systems and also for
undercoated wooden, metal and
mineral surfaces.

стирол-акрилова дисперсія

стирол-акриловая дисперсия

styrene-acrylic dispersion

глянцева

глянцевая

glossy

біла

белая

white

1 клас

1 класс

1 class

вода

вода

water

пензель, валик, фарборозпилювач

кисть, валик, краскораспылитель

а brush, a roller, a paint gun

85-115 г/м²

85-115 г/м²

85-115 g/m²

2 години

2 часа

2 hours

18 місяців
18 месяцев
0,75 л (0,85 кг); 3 кг; 20 кг (під замовлення) 0,75 л (0,85 кг); 3 кг; 20 кг (под заказ)

18 months
0,75 l; 3 kg; 20 kg (if pre ordered)

• білосніжна, не жовтіє з часом / белоснежная, не желтеет со временем / white, it doesn’t yellow through the time
• стійка до механічних навантажень та інтенсивного миття / устойчива к механическим нагрузкам и интенсивному мытю /
it is resistant to mechanic load and washable
• застосовується для раніше пофарбованих алкідними емалями поверхонь / применяется для ранее окрашенных алкидными эмалями
поверхностей / it is intended for the surfaces previously coated with alkyd enamels
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