Матеріали спеціального призначення / Материалы специального назначения /
Special purpose materials
UA Пігментний концентрат

водно-дисперсійний
«Farbex Color»
зовні / всередині приміщень

RU Пигментный концентрат

Використовується для
забарвлення більшості фарб,
емалей, лаків, штукатурок,
вапна та інших матеріалів на
водній основі.

водно-дисперсионный
«Farbex Color»

EN Waterborne

concentrate pigment
«Farbex Color»
exterior / interior

снаружи / внутри помещений

It is intended for tinting of
waterborne enamels, varnishes,
stuccos, lime and other
waterborne products.

Используется для придания
цвета краскам, эмалям,
лакам, штукатуркам, извести
и другим материалам на
водной основе.

склад / состав / conposition

органічні та неорганічні пігменти, вода,
допоміжні речовини

органические и неорганические пигменты,
вода, вспомогательные вещества

колір / цвет / color
розріджувач / разбавитель / thinner

29 кольорів
вода

29 цветов
вода

норма витрати / норма расхода /
application rate

витрата залежить від бажаного кольору,
але не більше однієї упаковки на 1 л фарби

расход зависит от желаемого цвета,
но не более одной упаковки на 1 л краски

СП / СГ / VP
фасування / фасовка / package

36 місяців
100 мл

36 месяцев
100 мл

organic and non-organic
pigments, water, auxiliary
substances
29 colors
water
the consumption rate depends
on the desired color, but not more
than one package per 1 liter of paint
36 months
100 ml

Перелік кольорів Пігментного концентрату водно-дисперсійного «Farbex Color»
Перечень цветов Пигментного концентрата водно-дисперсионного «Farbex Color»
A color range of waterborne concentrate pigment «Farbex Color»

лайм
лайм / lime

лимонный
лимонний / lemon

жовтий
желтый / yellow

карамельний
карамельный / caramel

персиковий
персиковый / peach

помаранчевий
оранжевый / orange

лососевий
лососевый / salmon

червоний
красный / red

зелений
зеленый / green

світло-зелений
светло-зеленый / light green

фісташковий
фисташковый / pistachio

оливковий
оливковый / olive

білий
белый / white

сонячний
солнечный / sun-yellow

пісочний
песочный / sandy

верблюжий
верблюжий / camel

охра
охра / ochre

малиновий
малиновый / ruspberry

кораловий
кораловий / coral

коричневий
коричневий / brown

рожевий
розовый / rosy

лаванда
лаванда / lavender

фіолетовий
фиолетовый / violet

сіро-блакитний
серо-голубой / rey-blue

блакитний
голубой / blue

бірюзовий
бирюзовый / turquoise

бежевий
бежевый / beige

бурий
бурый / grey brown

чорний
черный / black

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.
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