Захист дерева і металу / Защита дерева и металла /
Wood and metal protection
UA Емаль алкідна ПФ-266

для підлоги
всередині приміщень

RU Эмаль алкидная ПФ-266

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 floor

внутри помещений

Призначена для фарбування
дерев'яних підлог, інших
дерев'яних і бетонних
поверхонь.

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

для пола

Предназначена для окраски
деревянных полов, других
деревянных и бетонных
поверхностей.

enamel PP-266
interior
It is intended for coating of
wooden floors and other
wooden and concrete surfaces.

алкідний лак

алкидный лак

аlkyd varnish

глянцева

глянцевая

glossу

3 кольори
уайт-спірит (нефрас С4-155/200), сольвент
або їх суміш

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

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

пензель, валик, фарборозпилювач

кисть, валик, краскораспылитель

а brush, a roller, a paint gun

100-160 г/м²

100-160 г/м²

100-160 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

• зносостійка / износостойкая / durable
• утворює рівне однорідне глянцеве покриття, яке забезпечує зчеплення з поверхнею, що фарбується / образует ровное однородное
глянцевое покрытие, которое обеспечивает сцепление с окрашиваемой поверхностью / it creates flat homogeneous glossy coating, which
provides adhesion to the surface, which is meant to be painted
• стійка до дії води і миючих засобів / устойчива к воздействию воды и моющих средств / it is resistant ot water and detergents

Перелік кольорів Емалі алкідної ПФ-266 для підлоги
Перечень цветов Эмали алкидной ПФ-266 для пола
A color range of Alkyd floor enamel PP-266
Глянцеві кольори / глянцевые цвета / glossy colors

золотаво-коричнева
золотисто-коричневая
golden brown

жовто-коричнева
желто-коричневая
yellow brown

червоно-коричнева
красно-коричневая
red brown

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.
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