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

ПФ-115П
зовні / всередині приміщень

RU Эмаль алкидная

Призначена для фарбування
заґрунтованих металевих,
дерев'яних, бетонних та інших
поверхонь, що піддаються
атмосферним діям, а також
для фарбування всередині
приміщень.
плівкоутворювач /
пленкообразующее / binder
ступінь блиску / степень блеска /
gloss degree
колір / цвет / color
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

EN Alkyd emanel

ПФ-115П

PP-115P
exterior / interior

снаружи / внутри помещений

It is intended for coating of
undercoated metal, wooden,
concrete and other surfaces
under weather effects and also
for application indoors.

Предназначена для окраски
загрунтованных металлических, деревянных, бетонных
и других поверхностей, подвергающихся атмосферным
воздействиям, а также для
окраски внутри помещений.

алкідний лак

алкидный лак

аlkyd enamel

глянцева

глянцевая

glossу

25 кольорів
уайт-спірит (нефрас С4-155/200), сольвент
або їх суміш

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

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

пензель, валик, фарборозпилювач

кисть, валик, краскораспылитель

а brush, a roller, a paint gun

100-180 г/м²

100-180 г/м²

100-180 g/m²

24 години

24 часа

24 hours

24 місяці
0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг

24 месяца
0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг

24 months
0,9 kg; 2,8 kg; 25 kg; 50 kg

• стійка до атмосферних і механічних навантажень, перепадів температур / устойчива к атмосферным и механическим нагрузкам,
перепадам температур / it is resistant to weather effects, mechanic load and temperature fluctuation
• створює покриття стійке до дії води, миючих розчинів, індустріальних масел / создает покрытие устойчиво к воздействию воды, моющих
растворов, индустриальных масел / it creates coating resistant to water effects, detergents, industrial oils забезпечує
• забезпечує поверхні відмінний естетичний вигляд, глянцеве покриття, насичений колір / обеспечивает поверхности отличный
эстетический вид, глянцевое покрытие, насыщенный цвет / it provides perfect look of the surface with gloss and rich color

Перелік кольорів Емалі алкідної ПФ-115П
Перечень цветов Эмали алкидной ПФ-115П
A color range of Alkyd emanel PP-115P
Глянцеві кольори / глянцевые цвета / glossy colors

біла
белая / white

жовта
желтая / yellow

помаранчева
оранжевая / orange

червона
красная / red

червоно-коричнева
красно-коричневая / red brown

коричнева
коричневая / brown

хаки
хаки / khaki

салатова
салатовая / pale green

світло-зелена
яскраво-зелена
ярко-зеленая / bright green светло-зеленая / light green

зелена
зеленая / green

темно-зелена
темно-зеленая / dark green

смарагдова
изумрудная / emerald

бірюзова
бирюзовая / turquois

морська хвиля
морская волна / sea green

світло-блакитна
светло-голубая / light blue

блакитна
голубая / blue

яскраво-блакитна
ярко-голубая / bright blue

синя
синяя / dark blue

світло-сіра
светло-серая / light grey

сіра
серая / grey

темно-сіра
темно-серая / dark grey

чорна
черная / black

вишнева
вишневая / cherry

світлий горіх
светлый орех / light nut

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.
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