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RU Грунт-эмаль
быстросохнущая
снаружи / внутри помещений

Предназначена для 
антикоррозийной защиты 
и декоративной окраски 
металлических поверхностей 
(металлоконструкций 
промышленного назначения, 
технологического оборудо- 
вания, сельскохозяйственной 
техники, двигателей, мостов, 
дорожных ограждений и т.п.),  
а также деревянных, бетонных 
и других поверхностей.

EN Primer enamel
quick-drying
exterior / interior

It is intended for anticorrosion 
protection and decorative 
coating of metal surfaces and 
also for wooden, concrete and 
other surfaces.

плівкоутворювач / 
пленкообразующее / binder модифікована алкідна смола модифицированная алкидная смола modified alkyd resin

ступінь блиску / степень блеска /
gloss degree глянцева глянцевая glossу

колір / цвет / color 9 кольорів 9 цветов 9 colors

розріджувач / разбавитель / thinner розріджувач універсальний
ТМ «Maxima»

разбавитель универсальный
ТМ «Maxima»

diluent universal
ТМ «Maxima»

спосіб нанесення / способ нанесения /
application method пензель, валик, фарборозпилювач кисть, валик, краскораспылитель a brush, a roller, a paint gun

норма витрати в 1 шар /
норма расхода в 1 слой /
application rate of 1 layer

70-100 г/м²  70-100 г/м²  70-100 g/m²

час висихання / время высыхания /
drying period 1 година 1 час 1 hour

СП / СГ / VP 24 місяці 24 месяца 24 months

фасування / фасовка / package 0,75 кг; 2,5 кг; 20 кг (на замовлення);
45 кг (на замовлення) 

0,75 кг; 2,5 л; 20 кг (под заказ);
45 кг (под  заказ)

0,75 kg ; 2,5 kg; 20 kg (order in 
advance); 45 kg (order in advance)

• забезпечує надійний захист металу за рахунок антикорозійних добавок / обеспечивает надежную защиту за счет антикоррозийных
   добавок / it provides reliable protection of metal with the help of anticorrosion additives
• поверхня, яка фарбується, не потребує попереднього ґрунтування / окрашиваемая поверхность не требует предварительного грунтования /
   the surface under application needs no undercoating in prior
• пофарбоване покриття зберігатиме свої  захисні властивості до 10 років / окрашенная поверхность сохраняет свои защитные свойства
   до 10 лет / the coating shall keep its protective properties for 10 years

UA Ґрунт-емаль 
швидковисихаюча
зовні / всередині приміщень

Призначена для антикорозій-
ного захисту і декоративного 
фарбування металевих по-
верхонь (металоконструкцій 
промислового призначення, 
технологічного обладнання, 
сільськогосподарської техніки, 
двигунів, мостів, дорожніх 
огороджень і т.п.), а також 
дерев’яних, бетонних та інших 
поверхонь.

біла
белая / white

вишнева
вишневая / cherry

cиня
синяя / dark blue

зелена
зеленая / green

жовта
желтая / yellow

темно-коричнева
темно-коричневая / dark brown

сіра
серая / gray

чорна
черная / black

червона
красная / red

Перелік кольорів Ґрунт-емалі швидковисихаючої 
Перечень цветов Грунт-эмали быстросохнущей 
A color range of Quick-drying primer enamel

Матеріали спеціального призначення / Материалы специального назначения /
Special purpose materials

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.

Скоро у продажі / скоро в продаже / coming soon

• темно-зелена / темно-зеленая / dark green
• графітна / графитная / graphite
• помаранчева / оранжевая / orange
• чорна матова / черная матовая / black matt


