Емалі для захисту деревини і металу / Эмали для защиты древесины и металла /
Enamels for wood and metal protection
UA Ґрунтовка ГФ-021

антикорозійна
зовні / всередині приміщень

RU Грунтовка ГФ-021

Призначена для захисного
фарбування металевих і
дерев’яних поверхонь під
покриття алкідними емалями. Значно зменшує витрату
емалі. Допускається використання ґрунтовки в якості
самостійного покриття для
тимчасового захисту від корозії в період межопераційного
зберігання.

антикоррозийная

EN Anticorrosion primer

снаружи / внутри помещений

Предназначена для защитной
покраски металлических и
деревянных поверхностей под
покрытия алкидными эмалями. Значительно уменьшает
расход эмали. Допускается
применение грунтовки в
качестве самостоятельного
покрытия для временной
защиты от коррозии в период
межоперационного хранения.

GP-021
exterior / interior

It is intended for protective
coatin of metal and wooden
surfaces before application of
alkyd enamels. It significantly
lessens application rate of
the enamel. It allows to use
the primer as a single coat for
temporary protection against
corrosion during period of
interoperational storage.

плівкоутворювач /
пленкообразующее / binder
ступінь блиску / степень блеска /
gloss degree

гліфталевий лак

глифталевый лак

glyphthal varnish

матова

матовая

matt

колір / цвет / color

4 кольори
уайт-спірит (нефрас С4-155/200), сольвент
або їх суміш
пензель, валик, фарборозпилювач,
метод занурення

4 цвета
уайт-спирит (нефрас С4-155/200), сольвент
или их смесь
кисть, валик, краскораспылитель,
метод окунания

4 colors
white spirit (nefras C4-155/200),
solvent or their solution
a brush, a roller, a spraying gun,
dipping

60-100 г/м²

60-100 г/м²

60-100 g/m²

24 години

24 часа

24 hours

18 місяців
0,3 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг

18 месяцев
0,3 кг; 0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг

18 months
0,3 kg; 0,9 kg; 2,8 kg; 25 kg; 50 kg

розчинник / растворитель / solvent
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

• дозволяє досягти високої якості зчеплення з заґрунтованою поверхнею, за рахунок чого створюється хороша основа для подальшого
фарбування і подовжується строк служби лакофарбового покриття / позволяет достичь высокого качества сцепления с загрунтованной
поверхностью, за счет чего создается хорошая основа для дальнейшей покраски и увеличивается срок службы лакокрасочного покрытия /
it allows to achieve high quality adhesion to the undercoated surface what creates a good base for further application of paint products and endure
life period of the coat
• підвищує водостійкість, атмосферостійкість та стійкість до механічних навантажень комплексного покриття / повышает водостойкость,
атмосферостойкость и устойчивость к механическим нагрузкам комплексного покрытия / it increases weatherproof properties and resistance
to mechanic load of complex coating

Перелік кольорів Ґрунтовки ГФ-021 антикорозійної
Перечень цветов Грунтовки ГФ-021 антикоррозийной
A color range of Anticorrosion primer GP-021
Матові кольори / матовые цвета / matt colors

біла
белая / white

сіра
серая / grey

червоно-коричнева
красно-коричневая / red brown

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.

32

чорна
черная / black

