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RU Грунт-эмаль
на ржавчину 3 в 1
снаружи / внутри помещений

Предназначена для защиты 
от коррозии и декоративной 
отделки металлических 
поверхностей, а также дере-
вянных, бетонных и других 
поверхностей. Применяется 
для защиты металлических 
конструкций, арматуры 
железобетонных изделий, 
с/х техники, металлических 
крыш, заборов, водосточных 
труб, металлической мебели 
и дверей, рабочих инструмен-
тов и др.

EN Anticorrosion
primer-enamel 3 in 1
exterior / interior

It is intended for anticorrosion 
protection and decorative 
finishing of metal surfaces and 
also wooden, concrete and other 
surfaces. It is recommended 
for protection of metal 
constructions, armature, farming 
machinery, metal roofs, fences, 
rain-pipes, metal furniture and 
doors, tools, etc.

UA Ґрунт-емаль
по іржі 3 в 1
зовні / всередині приміщень

Призначена для захисту 
від корозії та декоративної 
обробки металевих поверхонь, 
а також дерев'яних, бетонних 
та інших поверхонь. 
Застосовується для захисту 
металевих конструкцій, 
арматури залізобетонних 
виробів, с/г техніки, металевих 
дахів, парканів, водостічних 
труб, металевих меблів та 
дверей, робочих інструментів 
та ін.

плівкоутворювач / 
пленкообразующее / binder модифікована алкідна смола модифицированная алкидная смола modified alkyd resin

ступінь блиску / степень блеска /
gloss degree глянцева глянцевая glossу

колір / цвет / color 10 кольорів 10 цветов 10 colors

розчинник / растворитель / solvent уайт-спірит (нефрас С4-155/200), сольвент 
або їх суміш

уайт-спирит (нефрас С4-155/200), сольвент 
или их смесь

white spirit (nefras C4-155/200), 
solvent or their solution

спосіб нанесення / способ нанесения /
application method пензель, валик, фарборозпилювач кисть, валик, краскораспылитель a brush, a roller, a paint gun

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

50-100 г/м²  50-100 г/м²  50-100 g/m²  

час висихання / время высыхания /
drying period 8 годин 8 часов 8 hours

СП / СГ / VP 18 місяців 18 месяцев 18 months

фасування / фасовка / package  0,9 кг; 2,8 кг 0,9 кг; 2,8 кг 0,9 kg; 2,8 kg

• універсальна: поєднує у собі одночасно захист від корозії, адгезійний ґрунт та декоративну емаль / универсальная: сочетает в себе
   одновременно защиту от коррозии, адгезионный грунт и декоративную эмаль / universal: it coinsides anticorrosion protection, adhesive
   primer and decorative enamel together
• утворює довговічну захисну плівку, яка відрізняється високими атмосферо- та водостійкістю / образует долговечную защитную пленку,
   которая отличается высокими атмосферо- и водостойкостью / it creates durable protective film, which is weatherproof and water resistant
• стійка до механічних навантажень та багаторазового миття / устойчива к механическим нагрузкам и многократному мытью / it is resistant
   to mechanic load and washable

Перелік кольорів Ґрунт-емалі по іржі 3 в 1
Перечень цветов Грунт-эмали на ржавчину 3 в 1
A color range of Anticorrosion primer-enamel 3 in 1
Глянцеві кольори / глянцевые цвета / glossy colors

Захист дерева і металу / Защита дерева и металла /
Wood and metal protection

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.

біла
белая / white

жовта
желтая / yellow

червона
красная / red

вишнева
вишневая / cherry

темно-коричнева
темно-коричневая / red brown

зелена
зеленая / green

синя
синяя / dark blue

сіра
серая / grey

графіт
графит / graphite

чорна
черная / black


