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RU Сурик железный
МА-15
снаружи / внутри помещений

Предназначена для окраски 
металлических, деревянных и 
других поверхностей (крыш, 
трубопроводов, гаражей и 
др.), за исключением окраски 
полов.

EN Iron Putty
MA-15
exterior / interior

It is intended for coating of 
metal, wooden and other 
surfaces (roofs, pipe-lines, 
garages, etc.) It is not allowed  
to be applicated on floors.

UA Сурик залізний
МА-15
зовні / всередині приміщень

Призначена для фарбування 
металевих, дерев'яних та 
інших поверхонь (дахів, 
трубопроводів, гаражів та 
ін.), за винятком фарбування 
підлог.

плівкоутворювач / 
пленкообразующее / binder оліфа олифа dry oil

колір / цвет / color червоно-коричневий красно-коричневый red brown

розчинник / растворитель / solvent уайт-спірит (нефрас С4-155/200), сольвент 
або їх суміш

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

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

спосіб нанесення / способ нанесения /
application method пензель, валик кисть, валик а brush, a roller

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

120-150 г/м²  120-150 г/м²  120-150 g/m²  

час висихання / время высыхания /
drying period 24 години 24 часа 24 hours

СП / СГ / VP 12 місяців 12  месяцев 12 months

фасування / фасовка / package 2,5 кг; 60 кг 2,5 кг; 60 кг 2,5 kg; 60 кг

• надійний захист від корозії / надежная защита от коррозии / it provides reliable protection against corrosion
• 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 has good adhesion to metal and coats
   which are meant to be applicated on primer
• зменшує витрату емалі та продовжує строк служби лакофарбового покриття / уменьшает расход эмали и продлевает срок службы
   лакокрасочного покрытия / it lessens consumption of enamel and extends the life period of paint coating

Захист дерева і металу / Защита дерева и металла /
Wood and metal protection 

червоно-коричнева
красно-коричневая / red brown

Перелік кольорів Сурика залізного МА-15 
Перечень цветов Сурика железного МА-15
A color range of Iron Putty MA-15

Рекламний зразок. Можлива незначна відмінність кольорів.


