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плівкоутворювач / 
пленкообразующее / binder акриловий латекс акриловый латекс acrylic latex

ступінь блиску / степень блеска /
gloss degree ефект «перламутр» эффект «перламутр» «pearl» effect

колір / цвет / color 8 кольорів 8  цветов 8  colors

стійкість до мокрого стирання /
стойкость к влажному истиранию /
scrub resistance
(ДСТУ EN 13300)

1 клас 1 класс 1 class

розріджувач / разбавитель / thinner вода вода water

спосіб нанесення / способ нанесения /
application method губка, пензель губка, кисть а asponge, a brush

норма витрати в 1 шар /
норма расхода в 1 слой /
application rate of 1 layer

110-160 г/м² 110-160 г/м² 110-160 g/m²

час висихання / время высыхания /
drying period 1 година 1 час 1 hour

СП / СГ / VP 24 місяца 24  месяца 24 months

фасування / фасовка / package 0,1 кг; 0,25 кг; 0,5 кг 0,1 кг; 0,25 кг; 0,5 кг 0,1 kg; 0,25 kg; 0,5 kg

RU Эмаль декоративная 
акриловая «Touch of Magic»
снаружи / внутри помещений

Эмаль с эффектом «перла- 
мутр», идеально подходит 
для декоративно-защитной 
отделки стен, потолков, окон, 
дверей, мебели, кованых 
изделий, элементов декора 
(плинтусов, багетов, лепнины 
и др.), а также творческого 
оформления различных 
поверхностей.

EN Acrylic decorative enamel 
«Touch of Magic»
exterior / interior

Еnamel with pearl effect is 
ideal for decorative finishing of 
walls, ceiling, windows, doors, 
furniture, forged elements, 
elements of decoration (floor 
skirting, molding, plasterwork 
etc.) and creative decoration of 
different surfaces. 

• забезпечує стійкий колір і блиск / обеспечивает стойкий цвет и блеск / it provides a permanent color and gloss
• висока стійкість до механічних навантажень, стирання та миття миючими засобами / высокая устойчивость к механическим нагрузкам,
   истиранию и мытью моющими средствами / high resistance to mechanical load, abrasion and washing with detergents
• підвищена стійкість до атмосферних впливів, УФ-променів та вологи / повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям,
   УФ-лучам и влаге / advanced resistance to weather effects, UV-rays and moisture

UA Емаль декоративна 
акрилова «Touch of Magic»
зовні / всередині приміщень

Емаль з ефектом 
«перламутр», ідеально 
підходить для декоративно-
захисної обробки стін, стель, 
вікон, дверей, меблів, 
кованих виробів, елементів 
декору (плінтусів, багетів, 
ліпнини та ін.), а також 
творчого оформлення різних 
поверхонь.

Перелік кольорів Емалі декоративної акрилової «Touch of Magic»
Перечень цветов Эмали декоративной акриловой «Touch of Magic» 
A color range of Аcrylic decorative enamel «Touch of Magic»

Декоративні емалі / Декоративные эмали / Decorative enamels

золото
золото / gold

перлина
жемчуг / pearl

червоне золото
красное золото / red gold

антична бронза
античная бронза / antique bronze

срібло
серебро / silver

графіт
графит / graphite

мідь
медь / copper

бронза
бронза / bronze

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.


