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Special purpose materials
UA Емаль антикорозійна

RU Эмаль антикоррозийная

по металу 3 в 1, гладка
зовні / всередині приміщень

по металлу 3 в 1, гладкая

снаружи / внутри помещений

Призначена для для захисту
від корозії та декоративної обробки металевих поверхонь,
а також дерев’яних поверхонь.

Предназначена для защиты
от коррозии и декоративной
отделки металлических поверхностей, а также деревянных поверхностей.

EN Metal Enamel

3 in 1, smooth
exterior / interior
It is intended for protection
against corrosion and decorative
finishing of metal and also
wooden surfaces.

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

жирна алкідна смола

жирная алкидня смола

long-oil alkyd resin

глянцева

глянцевая

glossy

колір / цвет / color

10 кольорів
розчинник деароматизований
ТМ «Maxima» або уайт-спірит

10 цветов
растворитель деароматизиронный
ТМ «Maxima» или уайт-спирит

10 colors
оdorless solvent ТМ «Maxima»
or white spirit

пензель, валик, фарборозпилювач

кисть, валик, краскораспылитель

а brush, a roller, a paint gun

40-60 мл/м²

40-60 мл/м²

40-60 ml/m²

8 годин

8 часов

8 hours

36 місяців
0,75 л; 2,5 л; 10 л (на замовлення);
20 л (на замовлення)

36 месяцев
0,75 л; 2,5 л; 10 л (под заказ);
20 л (под заказ)

36 months
0,75 l; 2,5 l; 10 l (if pre ordered);
20 l (if pre ordered)

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

• універсальна 3 в 1: адгезійна ґрунтовка, захист від корозії та фінішна емаль / универсальная 3 в 1: адгезионная грунтовка, защита от
коррозии и финишная эмаль / universal 3 in 1: adhesive primer, anticorrosion protection and finishing enamel
• утворює міцну плівку, яка захищає поверхню металу від дії вологи та повітря / образует прочную пленку, защищающую поверхность
металла от воздействия влаги и воздуха / it forms a hard film that protects the surface of the metal against moisture and air effects

Перелік кольорів Емалі антикорозійної по металу 3 в 1, гладкої
Перечень цветов Эмали антикоррозийной по металлу 3 в 1, гладкой
A color range of Metal enamel 3 in 1, smooth

біла
белая / white

зелена
зеленая / green

вишнева
вишневая / cherry

темно-сіра
темно-серая / dark grey

синя
синяя / dark blue

чорна
черная / black

темно-коричнева
темно-коричневая / dark brown

сіра
серая / grey

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.
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