Антисептики, ґрунтовки, шпаклівки / Антисептики, грунтовки, шпаклевки /
Аntiseptics, primers, putty
UA Шпаклівка по дереву та

мінеральним поверхням
зовні / всередині приміщень

RU Шпаклевка по дереву и

Шпаклівка призначена для
усунення нерівностей, незначних пошкоджень та інших
дефектів поверхні різних порід
деревини, ДВП, ДСП, а також
мінеральних основ.

минеральным поверхностям

EN Putty

снаружи / внутри помещений

Шпаклевка предназначена
для устранения неровностей,
незначительных повреждений
и других дефектов поверхности
различных пород древесины,
ДВП, ДСП, а также минеральных подложек.

for Wood
еxterior / interior
It is intended for filling and
dubbing of wooden and mineral
surfaces, MDF and wood
chip board if there are minor
damages and other defects on
the surface.

плівкоутворювач /
пленкообразующее / binder

акриловий латекс

акриловый латекс

acrylic latex

колір / цвет / color
розріджувач / разбавитель / thinner
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

6 кольорів
вода

6 colors
water

металевий шпатель із нержавіючої сталі

6 цветов
вода
металлический шпатель из нержавеющей
стали

1,8 кг/м² при товщині шару 1 мм

1,8 кг/м² при толщине слоя 1 мм

1,8 kg/m² if the layer is 1 mm thick

2-3 години

2-3 часа

2-3 hours

СП / СГ / VP
фасування / фасовка / package

12 місяців
0,35 кг; 0,7 кг; 1,5 кг

12 месяцев
0,35 кг; 0,7 кг; 1,5 кг

12 months
0,35 kg; 0,7 kg; 1,5 kg

а metal putty knife

• еластична / эластичная / flexible
• хороша адгезія до дерев'яних і мінеральних поверхонь / хорошая адгезия к деревянным и минеральным поверхностям / good adhesion to
wooden and mineral surfaces
• швидко висихає / быстро высыхает / it dries quickly

Перелік кольорів Шпаклівки по дереву та мінеральним поверхням
Перечень цветов Шпаклевки по дереву и минеральным поверхностям
A color range of Putty for Wood

біла
белая / white

ясень
ясень / ash tree

дуб
дуб / oak

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.
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сосна
сосна / pine tree

ольха
ольха / alder

горіх
орех / nut tree

