Захист дерева і металу / Защита дерева и металла /
Wood and metal protection
UA Ґрунтовка по іржі

ПФ-010 М
зовні / всередині приміщень

RU Грунтовка по ржавчине

Призначена для антикорозійного захисту всіх видів металевих поверхонь (будівельних
металоконструкцій, труб,
зовнішніх поверхонь водонапірних башт, гаражів, деталей
машин і механізмів, с/г техніки, грат, воріт та ін.), а також
дерев’яних поверхонь під
покриття алкідними емалями
та масляними фарбами.

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

ПФ-010 М

EN Anticorrosion primer

снаружи / внутри помещений

Предназначена для
антикоррозийной защиты
всех видов металлических
поверхностей (строительных
металлоконструкций, труб,
внешних поверхностей
водонапорных башен, гаражей,
деталей машин и механизмов,
с/х техники, решеток, ворот
и др.), а также деревянных
поверхностей под покрытие
алкидными эмалями и
масляными красками.

PP-010 M
exterior / interior

It is intended for anticorrosion
protection of all types of metal
surfaces (construction metal
structures, tubes, outer surfaces
of water towers, garages, details
of machines and working parts,
farming machinery, cages,
frames and others) and wooden
surfaces before application of
alkyd enamels and oily paints.

алкідний лак

алкидный лак

аlkyd varnish

матова

матовая

matt

3 кольори
уайт-спірит (нефрас С4-155/200), сольвент
або їх суміш
пензель, валик, фарборозпилювач, метод
занурення

3 цвета
уайт-спирит (нефрас С4-155/200), сольвент
или их смесь
кисть, валик, краскораспылитель, метод
окунания

3 colors
white spirit (nefras C4-155/200),
solvent or their solution
а brush, a roller, a paint gun,
dipping

60-100 г/м²

60-100 г/м²

60-100 g/m²

24 години

24 часа

24 hours

12 місяців
0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг; 50 кг

12 месяцев
0,9 кг; 2,8 кг; 25 кг); 50 кг

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

• містить модифікатор іржі, який запобігає подальшій корозії. Може наноситися прямо на іржу за умови, якщо шар іржі не більше
100 мкм / содержит модификатор ржавчины, который предотвращает дальнейшую коррозию. Может наноситься прямо на ржавчину
при условии, если слой ржавчины не более 100 мкм / it contains corrosion inhibitor, which prevents further corrosion spreading. it can be
applied directly on rust if the maximal thickness of rust layer is 100 microns
• відрізняється хорошою адгезією, як до матеріалу основи, так і до шарів, які будуть наноситися поверх ґрунтовки / отличается хорошей
адгезией, как к материалу основания, так и к слоям, которые будут наноситься поверх грунтовки / it had good adhesion to the material of
base layer and to the coats which will be applied on the primer
• значно зменшує витрату емалі та продовжує строк служби лакофарбового покриття / значительно уменьшает расход эмали и продлевает
срок службы лакокрасочного покрытия / it significantly lessens enamel consumption and endures life period of paint coat

Перелік кольорів Ґрунтовки по іржі ПФ-010 М
Перечень цветов Грунтовки по ржавчине ПФ-010 М
A color range of Anticorrosion primer PP-010 M
Матові кольори / матовые цвета / matt colors

сіра
серая / grey

червоно-коричнева
красно-коричневая / red brown

чорна
черная / black

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.
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