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Special purpose materials
UA Фарба для садових

дерев та кущів
зовні приміщень

RU Краска для садовых

Призначена для захисного і
декоративного фарбування
стволів та основ скелетних
гілок плодових і декоративних
рослин, з метою підвищення
їх зимостійкості, захисту від
сонячних опіків, гризунів, для
зафарбовування ран і т.д.

плівкоутворювач /
пленкообразующее / binder
ступінь блиску / степень блеска /
gloss degree
колір / цвет / color
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

деревьев и кустов
снаружи помещений

Предназначена для защитной
и декоративной окраски стволов и оснований скелетных
ветвей плодовых и декоративных растений, с целью
повышения их зимостойкости,
предохранения от солнечных ожогов, для защиты от
грызунов, для закрашивания
ран и т.д.

EN Paint for trees

and bushes
еxterior

It is intended for protective and
decorative coating of boles and
skeleton branch bottoms of
fruit trees and decorative plants
to improve their resistance to
weather and sun scalds, pest
and for coating of wounds etc.

акрилова дисперсія

акриловая дисперсия

acrylic dispersion

матова

матовая

matt

біла
вода

белая
вода

white
water

корщітка, щітка з твердою щітиною

корщетка, щетка с твердой щетиной

а wire brush, a bristle brush

до 200 г/м²

до 200 г/м²

max 200 g/m²

1 година

1 година

1 година

24 місяці
1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг (під замовлення);
20 кг (під замовлення)

24 месяца
1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг (под заказ);
20 кг (под заказ)

24 months
1,4 kg; 4,2 kg; 7 kg; 14 kg (if pre
ordered); 20 kg (if pre ordered);

• cтійка до атмосферних впливів і дії води / стойкая к атмосферным влияниям и воздействию воды / it is resistant weather and water effects
• запобігає перемерзанню дерева / предотвращает перемерзание дерева / it prevents timper of the tree from freezing
• готове покриття витримує перепади температур від -40 °C до +40 °C / готовое покрытие выдерживает перепады температур
от 40 °C до +40 °C / finished coating can resist temperature changes from 40 °C to +40 °C
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