
ÊÀÒÀËÎÃ ÏÐÎÄÓÊÖІЇ

ТОВ  «Лакофарбовий завод «Аврора»
Україна, м. Черкаси, вул. Будіндустрії, 3
тел. (0472) 71-28-81 
www.helios.ck.ua

A memberof the European Helios Group



ІСТОРІЯ ТА ДОСВІД 
ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора» - підприємство, що 
має давню історію та досвід у виробництві лакофарбових 
матеріалів. Початок діяльності датується 1933 роком, коли 
в м. Черкаси був організований невеличкий завод з ви-
робництва лакофарбової продукції, асортимент якої 
до 2000 року  був орієнтований на задоволення потреб  
місцевої промисловості.

 

РОЗРОБКИ  
ТА ІННОВАЦІЇ 
У 2000 році на підприємстві розпочалася часткова рекон-
струкція основних цехів та дільниць, модернізація вироб-
ництва з впровадженням високоефективного обладнання і 
сучасних технологічних процесів. За час, що минув, досяг-
нуто значних успіхів у розробці та удосконаленню рецептур 
лакофарбових матеріалів, що дозволило зміцнити позиції 
заводу на ринку України. Відділ розвитку постійно відсте-
жує інноваційні тенденції у галузі та розробляє нові про-
дукти, що відповідають найсучаснішим потребам спожи-
вачів. Лакофарбові матеріали ТОВ «ЛЗ «Аврора» відрізняє 
висока якість, оскільки підприємство іде шляхом створен-
ня та виробництва матеріалів , що забезпечують ту якість і 
термін служби, на які розраховує споживач, купуючи товар. 

У СКЛАДІ  
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ  
ГРУПИ HЕLIOS
У 2008 році ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора» увійшов до 
складу європейської групи Helios.  

З надходженням іноземних інвестицій на підприємстві 
розпочалася  повна реконструкція виробництва:

»   створені нові дільниці (водно-дисперсійної продукції, 
фарб для дорожньої розмітки, диспергування №2);

»  повністю реконструйовані склади сировини та готової 
продукції;

»   встановлене сучасне основне та допоміжне обладнання 
(бісерні млини, дисольвери, змішувачі, фасувальні напівав-
томати, електронні ваги та ін.); 

На даний час асортимент продукції складається  
з понад 100 найменувань.

МАЙБУТНЄ
Створюючи та впроваджуючи у виробництво високоякісну 
продукцію, ЛЗ «Аврора» прагне до лідерства на вітчизня-
ному ринку та позитивних результатів на шляху просування 
своєї продукції на міжнародні ринки. Спеціалісти підприєм-
ства постійно вивчають потреби споживачів, що дає змогу 
запропонувати їм якісну продукцію за реальними ринкови-
ми цінами. 

Наші пріоритети:

»    забезпечення високого рівня задоволеності споживачів;

»   високий професіоналізм персоналу, який створює про-
дукцію;

»    впровадження ресурсо- та енергозбережних технологій;

»   розширення номенклатури та забезпечення технічного 
рівня продукції, відповідно до європейських стандартів;

»    створення та впровадження у виробництво нових еколо-
гічно безпечних видів продукції;

З 2005 року на підприємстві функціонує сертифікована си-
стема управління якістю відповідно до ДСТУ ISO 9001. А з 
2010 року - інтегрована система управління у відповідності 
з ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ ISO 14001.

Дякуємо що Ви з нами, 

цінуємо партнерські відносини. 



Протикорозійна 
ґрунтовка ТМ Miks color
Швидковисихаюча протикорозiйна грунтовка для грун-
тування металевих та дерев’яних поверхонь перед  
фарбуванням матерiалами на алкiднiй, акриловiй  
та iнших основах. 

Кольори: 

СКЛАД

ВИТРАТА

ПАКУВАННЯ

РОЗЧИННИК

ЧАС ВИСИХАННЯ

БЛИСК

ГАРАНТIЙНИЙ ТЕРМIН 
ЗБЕРIГАННЯ

Високоякісний модифікований алкідний лак,  
протикорозійні пігменти, цільові добавки, розчинник

10-15 м2/кг на одношарове покриття 
в залежності від методу нанесення,  
кольору ґрунтовки та типу поверхні

0.9; 2.8; 12; 50 кг

Уайт-спірит, сольвент. Не більше 10%

3 години (полімеризація плівки)

Матова

12 місяців від дати виготовлення

Рекомендації:
Призначена для попереднього  ґрунтування поверхонь  чорних металів та деяких кольорових металів перед нанесенням фінішних 
матеріалів на алкідній,  акриловій та інших основах.
Рекомендується для  металоконструкцій, огорож, труб, радіаторів,  різноманітних металевих елементів інтер`єру та інших поверхонь. 
Завдяки високій покривності суттєво зменшує витрату фінішних лакофарбових матеріалів та забезпечує надійний захист поверх-
ні від корозії та іржі.

Застосування: 
Ґрунтовку  ретельно перемішати, за необхідності, розвести 
розчинником до робочої в`язкості.
Для поверхні, що фарбується вперше: видалити пил, бруд та 
знежирити. Ґрунтовку наносити в один шар з подальшим шлі-
фуванням поверхні перед нанесенням фінішного лакофарбо-
вого покриття.
Для оновлення раніше пофарбованих поверхонь: видалити 
частки старого покриття, що відлущується, відшліфувати та 
знежирити поверхню. Значні пошкодження необхідно повністю 
видалити. Ґрунтовку наносити в один шар з подальшим шліфу-
ванням перед нанесенням фінішного лакофарбового покриття.
Під час проведення робіт та після їх завершення - ретельно 
провітрювати приміщення. Для захисту рук використовувати 
гумові рукавички.
Очищення інструменту – уайт – спірит, сольвент. 
Берегти від вогню!

Червоно-
коричневийБілий Сірий

Властивості: 

»   Ефективний захист від іржі, впливу солей та мастил;
»   Висока адгезія до металевих поверхонь;
»   Відмінні протикорозійні властивості, економна витрата;
»   Зменшує витрату фінішних лакофарбових матеріалів;
»   Швидко висихає, легко наноситься, добре шліфується;
»   Витримує перепад температур від мінус 450С до 600С;
»   Не містить сполук особливо небезпечних тяжких металів   
      (свинцю, кадмію, хрому VІ). 

Червоно-
коричневий

Жовто-
коричневий

Вишневий

ЧервонийПомаранчевий

Білий Слонова
кістка Бежевий Жовтий

Яскраво-
жовтий

Фіолетовий Бузковий Коричневий Чорний

Темно-сірий Сірий Світло-сірий Сріблястий Хакі

Темно-
зелений Зелений Яскраво-

зелений Салатний Смарагдовий

Морська 
хвиля Блакитний Світло-

блакитний
Яскраво-

блакитний Синій

Кольори: 

СКЛАД

ВИТРАТА

ПАКУВАННЯ

РОЗЧИННИК

ЧАС ВИСИХАННЯ

БЛИСК

ГАРАНТIЙНИЙ ТЕРМIН 
ЗБЕРIГАННЯ

Високоякісний модифікований  
алкідний лак, стійкі до УФ випромінювання  

пігменти, цільові добавки, розчинник.

6 -10 м2/кг, на одношарове  
покриття в залежності від кольору,  
методу нанесення  та типу поверхні

0.9; 2.8; 12; 50 кг

Уайт-спірит, сольвент. Не більше 10%

24 години (полімеризація плівки)

Глянцева, матова 
 (для чорного та білого кольору)

24 місяці від дати виготовлення

Рекомендації:
Призначена для металевих, дерев’яних, деревноволокнистих, бетонних, проштукатурених та інших поверхонь усередині та зовні приміщень.
Рекомендується  для фінішного фарбування попередньо заґрунтованих металоконструкцій, огорож, труб, різноманітних метале-
вих елементів інтер`єру, дерев`яних, мінеральних, проштукатурених та інших поверхонь. 

Застосування:
Емаль  ретельно перемішати, за необхідності, розвести роз-
чинником до робочої в`язкості.
Для поверхні, що фарбується вперше: видалити пил, бруд 
та знежирити. Металеві поверхні перед фарбуванням реко-
мендується обробити протикорозійною ґрунтовкою ТМ Мiks 
color. Емаль  наносити в два шари пензлем, валиком або фар-
борозпилювачем. Час висихання кожного шару – 24 години.
Для оновлення раніше пофарбованих поверхонь: видалити 
частки старого покриття, що відлущується, відшліфувати та 
знежирити поверхню. Значні пошкодження необхідно повністю 
видалити. Емаль наносити в два шари з інтервалом 24 години. 
Під час проведення робіт та після їх завершення -    
ретельно провітрювати приміщення. 

Для захистурук використовувати гумові рукавички. 
Очищення інструменту – уайт – спірит, 

сольвент. 
Берегти від вогню!

Емаль алкідна 
ТМ Miks color
Унiверсальна алкiдна емаль для надiйного захисту  
та декорування рiзноманiтних поверхонь зовнi та усере-
динi примiщень.

Технічні характеристики

»   Ефективно захищає від атмосферних впливів;
»  Утворює еластичне та міцне покриття, що не розтріс-  
       кується з часом;
»   Стійка до впливу води та миючих засобів;
»   Висока адгезія до будь-яких типів поверхні;
»   Стабільний блиск, яскрава палітра кольорів;
»   Відмінні покривні властивості, економна витрата;
»   Зручна у використанні, легко наноситься, добре розтікається;
»  Не містить сполук особливо небезпечних тяжких металів 
      (свинцю, кадмію, хрому VІ). 

Технічні характеристики



Ґрунт – емаль 3 в 1  
ТМ Miks color
Спецiальна протикорозiйна грунт-емаль для захисту та 
декорування металевих поверхонь зовнi та усерединi 
примiщень. 

Кольори: 

СКЛАД

ВИТРАТА

ПАКУВАННЯ

РОЗЧИННИК

ЧАС ВИСИХАННЯ

БЛИСК

ГАРАНТIЙНИЙ ТЕРМIН 
ЗБЕРIГАННЯ

Високоякісний модифікований алкідний лак,  
протикорозійні пігменти, перетворювач іржі, розчинник

7 - 10 м2/кг на одношарове покриття  
в залежності від кольору та типу поверхні

0.8; 2.5; 50 кг

Уайт-спірит, сольвент. Не більше 10%

20 годин (полімеризація плівки)

Напівматова

24 місяці від дати виготовлення

»   3 в 1:  > перетворювач іржі 
                > протикорозійна грунтовка
                > декоративна емаль;
»   Можливість нанесення на міцну іржу до 100 мкм;
»   Не вимагає попереднього ґрунтування металу;
»   Містить потужний комплекс протикорозійних пігментів;
»   Відмінна адгезія до металевих поверхонь;
»  Надійно захищає від атмосферних впливів та експлуата- 
      ційних навантажень;
»   Витримує перепади температури від мінус 500С до 600С;
»   Зручна у використанні, легко наноситься, добре розтікається;
»   Не містить сполук особливо небезпечних тяжких металів  
      (свинцю, кадмію, хрому VІ).

Рекомендації:
Призначена для чистих та іржавих поверхонь  чорних металів та деяких кольорових металів, що зазнають атмосферних впливів 
та експлуатаційних навантажень.
Рекомендується для фінішного фарбування  огорож, покрівель, елементів техніки,  різноманітних металевих елементів інтер`єру, 
дерев`яних, мінеральних, проштукатурених  та інших поверхонь. 

Застосування: 
Ґрунт - емаль ретельно перемішати, за необхідності, розве-
сти розчинником до робочої в`язкості.
Для поверхні, що фарбується вперше: видалити пил, бруд та 
знежирити. Дозволяється нанесення на міцну іржу товщиною до  
100 мкм. Ґрунт - емаль наносити в два шари пензлем, валиком або 
фарборозпилювачем. Час висихання кожного шару – 20 годин.
Для оновлення раніше пофарбованих поверхонь: видали-
ти крихку іржу, частки старого покриття, яке відлущується, 
відшліфувати та знезжирити поверхню. Значні пошкодження 
необхідно повністю видалити. Ґрунт - емаль наносити в два 
шари з інтервалом 20 годин. 
Під час проведення робіт та після їх завершення - ретельно 
провітрювати приміщення.
Для захисту рук використовувати гумові рукавички.
Очищення інструменту – уайт – спірит, сольвент. 
Берегти від вогню!

Чорний
RAL 9005

Червоно-
коричневий

RAL 8017

Білий
RAL 9003

Сірий 
RAL 7046

Червоний
RAL 3020

Зелений
RAL 6035

Властивості: 

Властивості: 

Кольори: 

СКЛАД

ВИТРАТА

ПАКУВАННЯ

РОЗЧИННИК

ЧАС ВИСИХАННЯ

БЛИСК

ГАРАНТIЙНИЙ ТЕРМIН 
ЗБЕРIГАННЯ

Високоякісний модифікований  
алкідний лак, пігменти, добавки,  

що забезпечують стійкість до стирання, розчинник

6 -7 м2/кг, на одношарове покриття  
в залежності від типу поверхні

0.9; 2.8; 50 кг

Уайт-спірит, сольвент. Не більше 10%

24 години (полімеризація плівки)

Глянцева

24 місяці від дати виготовлення

Рекомендації:
Призначена для нових та раніше пофарбованих дерев`яних поверхонь (у т.ч. ДВП та ДСП) усередині приміщень.
Рекомендується для фарбування підлог та інших елементів інтер`єру, що зазнають постійного механічного впливу 
та інтенсивного миття.

Застосування: 
Емаль ретельно перемішати, за необхідності, розвести роз-
чинником до робочої в`язкості.
Для поверхні, що фарбується вперше: відшліфувати, вида-
лити пил та інші забруднення. Для зменшення витрати емалі 
та отримання кращого результату рекомендується поперед-
нє застосування Порозаповнювача «ВЛ-10» ТМ Miks color. 
Емаль наносити в два шари пензлем, валиком або фарбо-
розпилювачем. Час висихання кожного шару – 24 год.
Для оновлення раніше пофарбованих поверхонь: видалити част-
ки старого покриття, яке відлущується, відшліфувати та очисти-
ти поверхню. Значно пошкоджене покриття необхідно повністю 
видалити. Емаль наносити в два шари з інтервалом 24 години.
Під час проведення робіт та після їх закінчення - ретельно 
провітрювати приміщення. 

Для захисту рук використовувати гумові рукавички. 
Очищення інструменту – уайт – спірит, сольвент. 

Берегти від вогню!

Високоглянцева, стiйка до стирання та дії миючих  
засобiв алкiдна емаль для дерев`яних пiдлог та iнших 
поверхонь усерединi примiщень.

»   Стійка до механічних навантажень та інтенсивного миття;
»   Утворює еластичне та міцне покриття, що не розтріскується   
       з часом;
»   Стабільний блиск, насичений колір;
»   Відмінні покривні властивості, економна витрата;
»   Зручна у використанні, легко наноситься, добре розтікається;
»   Висока адгезія до дерев`яних поверхонь;
»   Не містить сполук особливо небезпечних тяжких металів   
      (свинцю, кадмію, хрому VІ).

Емаль для підлоги  
ТМ Miks color

Червоно-
коричневий

Жовто-
коричневий

Технічні характеристикиТехнічні характеристики



Властивості: 

»   Надає деревині відтінок, підкреслює природну текстуру;
»   Забезпечує ефективний захист від УФ - випромінювання;
»   Стійкий до атмосферних впливів та перепаду температури;
»   Надійно захищає деревину від синяви, плісняви та гниття;
»   Утворює шовковисто-глянсове покриття, що не розтріс-  
      кується з часом;
»   Зручний у використанні, легко наноситься та глибоко    
      просочує поверхню;
»   Не містить сполук особливо небезпечних тяжких металів    
      (свинцю, кадмію, хрому VІ).

Лак «Лазур» 
ТМ Miks color
Лак «Лазур» для ефективного  захисту та декорування 
деревини зовнi та усерединi примiщень.

Кольори: 

СКЛАД

ВИТРАТА

ПАКУВАННЯ

РОЗЧИННИК

ЧАС ВИСИХАННЯ

БЛИСК

ГАРАНТIЙНИЙ ТЕРМIН 
ЗБЕРIГАННЯ

Високоякісний модифікований  
алкідний лак, стійкі до УФ випромінювання  

пігменти, цільові добавки, розчинник.

10-14 м2/кг (для струганої деревини),  
5 – 8 м2/кг (для пиляної деревини),   

на одношарове покриття в залежності від типу поверхні

0.7; 2.2; 45 кг

Постачається готовим до застосування 
 (за необхідності уайт-спірит - не більше 5%)

24 години (полімеризація плівки)

Шовковисто-глянсовий

36 місяців від дати виготовлення

Рекомендації:
Призначений для  дерев`яних та інших поверхонь (ДВП, ДСП), що зазнають значних атмосферних впливів та періодичного впливу води. 
Рекомендується для фарбування альтанок, дерев`яних парканів, фасадів будівель, меблів, дверей та інших елементів з деревини. 
Може використовуватися як тонувальна основа перед нанесенням алкідних та алкідно-уретанових лаків.

Застосування: 
Лак «Лазур» готовий до використання, перед застосуванням – 
ретельно перемішати.
Для поверхні, що фарбується вперше: відшліфувати, видали-
ти пил та інші забруднення. Лак «Лазур» наносити в два шари 
пензлем, валиком або фарборозпилювачем. Час висихання 
кожного шару – 24 години.
Для оновлення раніше пофарбованих поверхонь: видалити 
частки старого покриття,  яке відлущується, відшліфувати та 
очистити поверхню від пилу та забруднень. Значні пошкоджен-
ня необхідно повністю видалити. Лак «Лазур» наносити в два 
шари з інтервалом 24 год.
Під час проведення робіт та після їх закінчення - ретельно 
провітрювати приміщення.
Для захисту рук використовувати гумові рукавички.
Очищення інструменту – уайт – спірит, 
сольвент. 
Берегти від вогню!

Безбарвний

Черешня

Каштан

Сосна

Дуб

Палісандр

Тікове
дерево

Махагон

Горіх

Під час проведення робіт та після їх закінчення - ретельно 
провітрювати приміщення.

Для захисту рук використовувати гумові рукавички.
Очищення інструменту – уайт – спірит, сольвент.

Берегти від вогню!

Модифікований алкідно-уретановий лак, цільові добавки,  
що забезпечують стійкість до атмосферних впливів, розчинник.

Постачається готовим до застосування 
 (за необхідності уайт-спірит - не більше 10%)

9 - 11 м2/кг, на одношарове покриття в залежності від типу поверхні

4 години (полімеризація плівки)

Глянсовий, шовковисто – матовий

0.8 кг, 2.3 кг, 45 кг

24 місяці від дати виготовлення

0.8 кг, 2.3 кг, 45 кг

Глянсовий, шовковисто – матовий

4 години (полімеризація плівки)

8 - 10 м2/кг, на одношарове покриття в залежності від типу поверхні

Постачається готовим до застосування 
 (за необхідності уайт-спірит - не більше 5 %)

Модифікований алкідно-уретановий лак, цільові добавки,  
що забезпечують міцність та еластичність плівки, розчинник.СКЛАД

ВИТРАТА

ПАКУВАННЯ

РОЗЧИННИК

ЧАС ВИСИХАННЯ

БЛИСК

ГАРАНТIЙНИЙ ТЕРМIН 
ЗБЕРIГАННЯ

Рекомендації:
Призначений для дерев`яних та інших поверхонь (ДВП, ДСП), що зазнають значних атмосферних впливів, а також дерев`яних елементів інтер`єру. 
Рекомендується для фінішного фарбування палубних та інших надводних елементів річкових та морських суден, меблів,вікон,  
дверей, парканів та інших поверхонь зовні та усередині приміщень.

Рекомендації:
Призначений для дерев`яних та інших поверхонь (ДВП, ДСП), що 
зазнають значних експлуатаційних навантажень, впливу води та 
миючих засобів. 
Рекомендується для фінішного фарбування дерев`яних підлог, 
паркету, сходів та інших елементів у сухих та вологих приміщеннях. 

Алкідно – уретанові 
лаки ТМ Miks color

Алкiдно – уретановий яхтовий лак для ефективного та 
довговiчного захисту дерев`яних поверхонь, що зазна-
ють агресивного впливу прiсної або морської води 
та iнших атмосферних впливiв.

Властивості: 

»   Підкреслює природний колір та текстуру деревини;
»   Стійкий до впливу морської та прісної води;
»   Еластичне, міцне покриття, що не розтріскується з часом;
»   Захищає поверхню від агресивних атмосферних впливів;
»   Глянсова або шовковисто-матова поверхня;
»   Зручний у використанні, економна витрата.

Властивості: 

»  Підкреслює природний колір та текстуру деревини;
»  Надійно захищає поверхню від впливу води та миючих засобів;
» Утворює міцну, еластичну плівку з відмінною адгезією  
     до поверхні; 
»  Стійкий до експлуатаційних (механічних) навантажень;
»  Глянсова або шовковисто-матова поверхня;
»  Зручний у використанні, економна витрата.

Яхтовий лак Лак для паркету
Технічні характеристики

Технічні характеристики
Алiдно – уретановий паркетний лак для надiйного  
захисту поверхонь, що зазнають значних експлуатацiйних 
(механiчних) навантажень. 



Застосування:

Властивості: 

Рекомендації:

Застосування:

Властивості: 

Властивості: 

Лак для каменю 
ТМ Miks color
Акриловий органорозчинний лак для декоративного захи-
сту мiнеральних поверхонь з ефектом «мокрого каменю».

Застосування: 
Лак готовий до використання, перед застосуванням –  
ретельно перемішати.
Для поверхні, що фарбується вперше: видалити пил та інші 
забруднення, знежирити поверхню. Лак наносити пензлем, ва-
ликом або фарборозпилювачем у 2 шари, при цьому перший 
шар є ґрунтувальним, другий шар створює ефект «мокрого ка-
меню». Час висихання кожного шару – 2 години.
Для оновлення раніше пофарбованих поверхонь: видалити частки 
старого покриття, що відлущуються, очистити поверхню від пилу 
та забруднень. Значно пошкоджене покриття необхідно повністю 
видалити. Лак наносити у два шари з інтервалом 2 години. 
Під час проведення робіт та після їх закінчення - ретельно 
провітрювати приміщення. Для захисту рук використовувати 
гумові рукавички. 
Очищення інструменту – уайт – спірит, 
сольвент. 
Берегти від вогню!

Властивості: 

»   Ефект «мокрого каменю»;
»   Для будь-яких типів мінеральної поверхні;
»   Ефективно захищає від атмосферних впливів;
»   Заповнює пори, запобігає появі висолів, плісняви, мохів;
»   Витримує значні перепади температури;
»   Суттєво збільшує експлуатаційні показники поверхні;
»   Економна витрата.

Технічні характеристики

СКЛАД

ВИТРАТА

ПАКУВАННЯ

РОЗЧИННИК

ЧАС ВИСИХАННЯ

БЛИСК

ГАРАНТIНИЙ ТЕРМIН 
ЗБЕРIГАННЯ

Високоякісний сополімер акриловий,  
цільові добавки, що забезпечують захист  

від вологи та інших атмосферних впливів, розчинник

20-25 м2/кг на одношарове  
покриття в залежності від типу поверхні

0.65; 2.1 кг

Постачається готовим до застосування 

2 години (полімеризація плівки) 

Напівглянсовий

24 місяці від дати виготовлення

Рекомендації:
Призначений для створення захисно-декоративного покриття 
з ефектом «мокрого каменю» на цегляних, кам’яних, бетон-
них та інших пористих мінеральних поверхнях, а також для 
деревини та деревноволокнистих матеріалів зовні і усере-
дині будівель.
Рекомендується для обробки декоративної кам’яної та 
цегляної кладки на фасадах і цоколях будівель, огорож, 
пам’ятників, тротуарної плитки, різних поверхонь усередині 
приміщень.

Призначений для декоративно-захисного фарбування 
дерев`яних поверхонь, що зазнають   експлуатаційних наван-
тажень, впливу води та миючих засобів. 
Рекомендується для дерев`яних підлог, паркету, сходів  
та інших елементів у сухих та вологих приміщеннях. 

Призначений для декоративно-захисного фарбування метале-
вих та дерев`яних поверхонь, що зазнають помірних та знач-
них атмосферних впливів.
Рекомендується для лакування елементів огорож, покрівель, 
водостічних труб та інших металевих елементів зовні та усере-
дині примищень

Призначений для декоративно-захисного фарбування  
металевих та дерев`яних поверхонь усередині приміщень.
Рекомендується для фінішного лакування внутрішніх  
обшивок, меблів, виробів з лози та інших елементів  інтер`єру.

Алкідні лаки  
ТМ Miks color

Алкiдний лак ПФ - 231 для покриття дерев’яних  
i паркетних пiдлог, а також iнших дерев`яних поверхонь 
усерединi примiщень.  

Алкiдний лак ПФ - 170 для покриття металевих (у т.ч. 
попередньо пiдготовлених поверхонь алюмiнiю та його 
сплавiв) та дерев`яних поверхонь усерединi та зовнi 
примiщень.

Алкiдний лак  ПФ - 283 для покриття  металевих 
та дерев`яних поверхонь усерединi примiщень.

»   Високий блиск, адгезія, зносостійкість;
»   Стійкий до впливу води та миючих засобів;
»   Підкреслює колір та природну текстуру деревини.

»   Високий блиск, зносостійкість;
»   Відмінна адгезія до металевих поверхонь;
»   Стійкий до атмосферних впливів.

»   Високий блиск, адгезія та еластичність;
»   Підкреслює колір та природну текстуру деревини;
»   Стійкий до впливу води та миючих засобів.



Властивості: 

»   Висока стійкість до стирання та атмосферних впливів;
»  Утворює міцне та еластичне покриття, що не розтріс-  
      кується з часом;

»   Стійка до впливу води, миючих засобів, солей та мастил;

»   Відмінні покривні властивості, економна витрата;

»   Насичений колір, швидко висихає, легко наноситься.

Фарба для бетонних 
поверхонь ТМ Miks color
Акрилова органорозчинна фарба для бетонних пiдлог  
та iнших мiнеральних поверхонь зовнi та усерединi 
примiщень. 

Кольори: 

СКЛАД

ВИТРАТА

ПАКУВАННЯ

РОЗЧИННИК

ЧАС ВИСИХАННЯ

БЛИСК

ГАРАНТIНИЙ ТЕРМIН 
ЗБЕРIГАННЯ

Висоякісний сополімер акриловий, 
 пігменти, цільові добавки, розчинник

6 – 8 м2/кг, на одношарове покриття 
 в залежності від типу поверхні

3; 12; 25 кг

Сольвент, ксилол. Не більше 10%

1 година

Матова

12 місяців від дати виготовлення

Рекомендації:
Призначена для бетонних підлог та інших мінеральних поверхонь як зовні, так і усередині приміщень.
Рекомендується для фінішного покриття бетонних та цементних підлог та інших мінеральних поверхонь у промислових та інших 
приміщеннях, а також для фарбування металевих та дерев`яних підлог у сухих приміщеннях.

Застосування: 
Нові покриття: нові бетонні поверхні перед фарбуванням  
витримати від 4 до 5 тижнів. З поверхні видалити пил, мастило та 
інші забруднення. Для досягнення кращого результату перед на-
несенням поверхню необхідно проґрунтувати універсальною ґрун-
товкою ТМ Мікs color або лаком для каменю ТМ Мікs color в один 
шар. Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати та розве-
сти розчинником до робочої в’язкості (для першого шару до 20%). 
Рекомендується нанесення в два шари з інтервалом 5 - 6 годин.
Для оновлення раніше пофарбованих поверхонь: повністю ви-
далити частки старого покриття, що відлущується, при можли-
вості відшліфувати та проґрунтувати поверхню. Фарбу наноси-
ти в два шари з інтервалом 5 - 6 годин. 
Рекомендується експлуатація пофарбованої поверхні через  
5 діб після висихання фарби. 
Під час проведення робіт та після їх закінчення – ретельно 
провітрювати приміщення. 
Для захисту рук використовувати гумові рукавички.  
Очищення інструменту – сольвент, 
ксилол.
Берегти від вогню!

СірийБілий

Під замовлення: кольори за каталогом RAL

Під час проведення робіт та після їх закінчення –  
ретельно провітрювати приміщення.

Для захисту рук використовувати гумові рукавички.
Очищення інструменту – вода.

Рекомендації:
Призначений для санації та подальшого превентивного захисту уражених пліснявою, грибком та іншими біологічними шкідниками 
мінеральних, дерев’яних та інших поверхонь зовні та всередині приміщень. 
Рекомендується для штукатурок, бетону, цементно-волокнистих плит, гіпсокартонних плит, а також для поверхонь, пофарбованих 
водно-дисперсійними фарбами.

Призначена для пористих мінеральних та інших поверхонь  
перед подальшим фарбуванням зовні та усередині приміщень.
Рекомендується для ґрунтування гіпсокартонних, бетонних,  
цементних, дерев’яних та інших поглинаючих поверхонь. 

Антисептики та грунтовки 
ТМ Miks color

Унiверсальний концентрований антисептик для санацiі 
уражених плiснявою та грибком внутрiшнiх поверхонь 
стiн, пiдлог, а також для знищення грибка на дерев’яних 
поверхнях.  

Грунтовка унiверсальна глибокопроникаюча для змiц-
нення пористих бетонних, цементно-вапняних та iнших 
мiнеральних поверхонь перед нанесенням фiнiшних 
лакофарбових матерiалiв.

»   Висока проникна здатність;
»   Забезпечує ефективний захист від біологічних шкідників;
» Не впливає на декоративні властивості покривних 
      матеріалів;
»   Не змінює колір обробленої поверхні;
»   Концентрат, економна витрата.

»   Суттєво зменшує витрату фарби;
»   Покращує адгезію, волого- та атмосферостійкість покриття;
»   Глибоко проникає, зміцнює пористу поверхню;
»   Вирівнює поглинальні властивості поверхні;
»   Економна витрата, ефективний захист;
»   Екологічно безпечний матеріал.

Властивості: 

Властивості: 

Рекомендації:

Технічні характеристики

Технічні характеристики

Біоцидні речовини у водному розчині

Вода, 1:4 (1ч. концентрату: 4 ч. води)

8 - 10 м2/л готового розчину на двошарове покриття

Миттєво поглинається поверхнею

1 кг, 5 кг

Миттєво поглинається поверхнею

4 - 6 м2/л на одношарове покриття в залежності від типу поверхні

Готова до застосування

Акрилова дисперсія (латекс), цільові добавки, водаСКЛАД

ВИТРАТА

ПАКУВАННЯ

РОЗРІДЖУВАЧ

ЧАС ВИСИХАННЯ

Антисептик Грунтовка

ГАРАНТIНИЙ ТЕРМIН 
ЗБЕРIГАННЯ

1 кг, 5 кг, 10 кг 

12 місяців від дати виготовлення



Під час проведення робіт та після їх закінчення – ретельно провітрювати приміщення.
Для захисту рук використовувати умові рукавички.  
Очищення інструменту – вода з додаванням  
миючого засобу.

Рекомендації:
Рекомендується для фарбування радіаторів, систем опалення, металевих та інших поверхонь, що експлуатуються усередині примі-
щень та зазнають  помірного нагрівання. Підходить для оновлення поверхонь, раніше пофарбованих алкідними емалями.

Акрилові емалі 
ТМ Miks color

Акрилова емаль для радiаторiв, систем опалення та 
iнших металевих поверхонь, що експлуатуються  
усерединi примiщень та зазнають помiрного нагрiвання. 

Акрилова емаль для вiкон та дверей  та iнших елементiв 
усерединi та зовнi примiщень. 

Властивості: 

»   Стійка до експлуатаційних навантажень та атмосферних впливів;
»   Ефективно захищає поверхню від плісняви та грибків;
»   Висока покривна здатність, стійкість до миття та хімічних  
      засобів;
»    Утворює міцне та еластичне покриття, що не жовтіє з часом;
»    Екологічно безпечний матеріал, швидко висихає;
»    Ідеальна для оновлення старих покриттів.

Властивості: 

»   Витримує нагрівання до +1100 С сухого тепла;
»   Стійка до миття та впливу хімічних засобів;
»    Завдяки інгібітору миттєвої корозії, забезпечує ефектив-  
       ний захист від іржі;
»   Утворює міцне та еластичне покриття, що не жовтіє з часом;
»   Екологічно безпечний матеріал, без запаху;
»   Економна витрата, швидко висихає; 
»   Ідеально підходить для оновлення старих покриттів.

СКЛАД

ВИТРАТА

ПАКУВАННЯ

РОЗРІДЖУВАЧ

ЧАС ВИСИХАННЯ

БЛИСК

ГАРАНТIЙНИЙ ТЕРМIН 
ЗБЕРIГАННЯ

Високоякісна акрилова  
дисперсія, цільові добавки, вода

10-12 м2/л на одношарове покриття 
 в залежності від типу поверхні

0.75 кг, 2.5 кг, 10 кг

Вода. Не більше 5% 

3 години (полімеризація плівки)

Глянсовий, шовковисто - матовий

12 місяців від дати виготовлення

Рекомендації:
Призначений для фарбування дерев’яних поверхонь, обшивок, ДВП, ДСП, МДФ, а також мінеральних основ і шпалер, раніше пофарбованих 
акриловими фарбами. 
Рекомендується для покриття оздоблених деревиною стін та стель, декоративних панелей та інших елементів інтер’єру у приміщеннях.
Не рекомендується для лакування вікон та дверей.

Застосування: 
Нові покриття: Перед застосуванням лак ретельно перемі-
шати (перемішування проводити попід стінками тари, щоб 
не захоплювати повітря та не викликати спінення лаку), 
витримати протягом 15 хв., за необхідності розвести водою 
у кількості не більше 5% від об’єму лаку. Для досягнення 
кращого результату перед нанесенням поверхню необхід-
но проґрунтувати ґрунтовкою універсальною ТМ Мікs color  
в 1 шар. 
Лак наносити у 2 шари з інтервалом 5-6 годин та міжшаро-
вим шліфуванням поверхні.
В рідкому стані лак молочно-білого кольору, а після виси-
хання утворює прозору еластичну плівку.
Для оновлення раніше пофарбованих поверхонь: видалити 
частки старого покриття, що відлущується, відшліфувати та 
проґрунтувати поверхню. Лак наносити у 2 шари з інтерва-
лом 5 - 6 годин. 
Під час проведення робіт та після їх закінчення - ретельно 
провітрювати приміщення.

Для захисту рук використовувати гумові рукавички.
Очищення інструменту – вода з додаванням  

миючого засобу.

Акриловий лак для декоративно – захисного оздоблен-
ня дерев’яних та мiнеральних поверхонь усерединi  
примiщень.

Властивості: 

»   Підкреслює колір та природну текстуру деревини;
»   Стійкий до впливу води та миючих засобів;
»   Захищає деревину від забруднення та вологи;
»   Екологічно безпечний матеріал, без запаху;
»   Швидко висихає, легко наноситься;
»   Економна витрата, тонується.

Інтер’єрний лак 
ТМ Miks color

Технічні характеристики

Рекомендації:
Рекомендується для фарбування вікон, дверей, дерев’яних,  
деревноволокнистих і деревностружкових плит, мінеральних  
поверхонь зовні та усередині приміщень. 
Підходить для оновлення поверхонь, раніше пофарбованих 
алкідними емалями.

Високоякісна акрилова дисперсія (латекс),  
пігменти, цільові добавки, інгібітор миттєвої корозії, вода

Вода, не більше 5%

3 години (полімеризація плівки)

Біла / Напівглянцева Біла / Напівглянцева

0.75 кг, 2.5 кг

3 години (полімеризація плівки)

Вода, не більше 5%

Високоякісна акрилова дисперсія (латекс), пігменти, цільові 
добавки для забезпечення захисту від цвілі та плісняви, вода

КОЛІР / БЛИСК

ПАКУВАННЯ

РОЗРІДЖУВАЧ

ЧАС ВИСИХАННЯ

Технічні характеристики

ГАРАНТIЙНИЙ ТЕРМIН 
ЗБЕРIГАННЯ

0.75 кг, 2.5 кг

12 місяців від дати виготовлення

СКЛАД

8 - 11 м2/л на одношарове покриття в залежності від типу поверхніВИТРАТА

Емаль для радiаторiв Емаль для вiкон та дверей



Безбарвний

Біла

Сосна

Дуб Палісандр

Тікове
дерево Горіх

Акрилова «Гель-Лазур» 
ТМ Miks color
Високоякiсна акрилова «Гель Лазур» для ефективного  
захисту та декоративноi обробки деревини зовнi та 
усерединi примiщень.

Кольори: 

Рекомендації:
Призначена для захисту та декоративної обробки зовнішніх та внутрішніх поверхонь деревини та похідних матеріалів з неї: вагонки, 
ДСП, дерев’яного сайдингу. Надає відтінок деревині, захищає від руйнування та старіння під дією води та УФ випромінювання. 
Рекомендується для дерев’яних фасадів, блок-хаусів, огорож, садових меблів, елементів інтер’єру та інших виробів та 
конструкцій з деревини.
Може використовуватися як тонування перед нанесенням акрилових лаків.
Не рекомендується у якості самостійного покриття:
> для фарбування поверхонь, що зазнають значних експлуатаційних навантажень (підлог, сходів та інш.);
> для поверхонь зовні приміщень – безбарвна «Гель-Лазур».

Застосування: 
«Гель – Лазур» готова до використання, перед використанням – 
ретельно перемішати та витримати до зникнення пухирців повітря. 
Для поверхні, що фарбується вперше: відшліфувати, видалити 
пил та інші забруднення. За необхідності поверхню обробити 
універсальним антисептиком TM Miks color. «Гель – Лазур» 
наносити рівномірно у 2-3 шари, не допускаючи патьоків. Шлі-
фування поверхні між шарами проводити тонким шліфуваль-
ним папером зернистістю Р 220 – Р 360. Міжшаровий інтервал:  
2 год. Для отримання менш інтенсивного кольору до кольоро-
вої «Гель – Лазур» додати безбарвну (до 30%).
Для оновлення раніше пофарбованих поверхонь: видалити частки 
старого покриття, відшліфувати та очистити поверхню від пилу та 
забруднень. Значні пошкодження необхідно повністю видалити. За 
необхідності, поверхню просочити універсальним антисептиком 
TM Miks color. «Гель - Лазур» наносити в 2 шари з інтервалом 2 год. 
Після та під час проведення робіт – ретельно провітрювати 
приміщення. 
Для захисту рук використовувати гумові рукавички. 
Очищення інструменту – вода з додаванням 
миючого засобу.

Властивості: 

»   Надає деревині відтінок, підкреслює природну текстуру;
»   Забезпечує ефективний захист від УФ - випромінювання;
»   Стійка до атмосферних впливів та перепаду температури;
»   Екологічно безпечний матеріал, без запаху, швидко висихає;
»   Утворює шовковисто-глянсове покриття;
»  Завдяки гелевому стану легко наноситься, не стікає  
      з пензля.

СКЛАД

ВИТРАТА

ПАКУВАННЯ

РОЗРІДЖУВАЧ

ЧАС ВИСИХАННЯ

БЛИСК

Високоякісна акрилова дисперсія,  
пасти пігментні універсальні, цільові добавки,  

що  мають водовідштовхувальні властивості, захищають від 
атмосферного впливу, УФ-променів, вицвітання та старіння деревини

6 – 8 м2/кг, на одношарове покриття 
 в залежності від  типу поверхні

3; 12; 25 кг

Уайт-спірит, сольвент. Не більше 10%

1 година

Матова

12 місяців від дати виготовлення

СКЛАД

ВИТРАТА

ПАКУВАННЯ

РОЗРІДЖУВАЧ

ЧАС ВИСИХАННЯ

БЛИСК

ГАРАНТIНИЙ ТЕРМIН 
ЗБЕРIГАННЯ

Високоякісна акрилова дисперсія, пасти  
пігментні універсальні, цільові добавки з водо-  

відштовхувальними властивостями, що захищають від  
атмосферного впливу, УФ-променів, вицвітання та старіння деревини

7-10 м2/л (для струганої деревини),  
на одношарове покриття  

в залежності від типу поверхні

3 години

Напівглянцева

12 місяців від дати виготовлення

0.75 кг, 2.5 кг

Постачається готовою до застосування, 
за необхідності: вода (не більше 10%)

Технічні характеристики

Фарби для інтер’єру  
ТМ Miks color
Акрилова фарба для стiн i стель  для декоративно- 
захисного оздоблення поверхонь усерединi примiщення.

Високоякісна стирол - акрилова  
дисперсія (латекс), пігменти, цільові добавки, водаСКЛАД

ВИТРАТА

ПАКУВАННЯ

РОЗРІДЖУВАЧ

ЧАС ВИСИХАННЯ

БЛИСК

8-10 м2/л на одношарове покриття  
в залежності від типу поверхні

2  години

Матова

1.4 кг,  4.2 кг,  7 кг, 14 кг

Вода. Не більше 10%

Властивості: 

»   Відмінна покривна здатність;
»   Підходить для багатьох типів поверхні;
»   Паропроникна, дозволяє поверхні «дихати»;
»   Ідеально білий колір, що не жовтіє з часом; 
»   Стійка до вологого протирання;
»   Екологічно безпечний матеріал, без запаху;
»   Швидко висихає , легко наноситься;
»   Економна витрата;
»   Відповідає європейському стандарту  EN 13300.

Технічні характеристики

Застосування: 
Фарба готова до застосування, перед початком робіт – ретельно пе-
ремішати до однорідного стану. За необхідності, розвести водою.
Для поверхні, що фарбується вперше: видалити пил та інші 
забруднення. Для досягнення кращого результату поверх-
ню просочити грунтовкою універсальною TM Miks color. 
Фарбу наносити рівномірно у 2 шари пензлем, валиком або 
фарборозпилювачем, не допускаючи патьоків. Міжшаровий  
інтервал: 2-3 години. 
Для оновлення раніше пофарбованих поверхонь: видалити 
частки старого покриття, очистити поверхню від пилу та за-
бруднень. Значні пошкодження необхідно повністю видалити. 
Поверхню просочити універсальною грунтовкою TM Miks color. 
Фарбу наносити в 2 шари з інтервалом 2 - 3 години. 

Після та під час проведення робіт – ретельно  
провітрювати приміщення. 

Для захисту рук використовувати  
гумові рукавички. 

Очищення інструменту – вода з  
додаванням миючого засобу.

Рекомендації:
Призначена для  всіх типів мінеральних штукатурок, бетону,  
волокнистих  плит, шпалер зі скловолокна, паперових рельєфних 
шпалер, старих покриттів на основі водно-дисперсійних фарб.
Рекомендується для фарбування стін, стель, гіпсокартонних 
конструкцій, шпалер та інших поверхонь у сухих приміщеннях.

ГАРАНТIНИЙ ТЕРМIН 
ЗБЕРIГАННЯ 24 місяці від дати виготовлення



Фарби інтер’єрні  
ТМ Miks color
Акрилова фарба для стiн i стель, стiйка до миття, для  
декоративно-захисного оздоблення поверхонь усерединi 
примiщення. 

Рекомендації:
Застосовується для всіх типів мінеральних штукатурок,  
бетону, волокнистих плит, шпалер зі скловолокна,  
паперових рельєфних шпалер, старих покриттів на основі 
водно-дисперсійних фарб.
Рекомендується для фарбування стін, стель, гіпсокартонних 
конструкцій, шпалер та інших поверхонь, що зазнають знач-
них експлуатаційних навантажень та підлягають періодично-
му миттю у вологих та сухих приміщеннях. Застосування: 

Фарба готова до застосування, перед початком робіт – ретельно 
перемішати до однорідного стану. За необхідності розвести водою.
Для поверхні, що фарбується вперше: видалити пил та інші 
забруднення. Для досягнення кращого результату поверхню 
просочити ґрунтовкою універсальною глибокопроникаючою 
TM Miks color. Фарбу наносити рівномірно у 2 шари пензлем, 
валиком або фарборозпилювачем, не допускаючи патьоків. 
Міжшаровий інтервал: 2 - 3 години. 
Для оновлення раніше пофарбованих поверхонь: видалити 
частки старого покриття, що відлущується, очистити поверх-
ню від пилу та забруднень. Значно пошкоджене покриття не-
обхідно повністю видалити. Поверхню просочити ґрунтовкою 
універсальною глибокопроникаючою TM Miks color. Фарбу на-
носити в 2 шари з інтервалом  2 - 3 години. 
Під час проведення робіт та після їх завершення - ретельно 
провітрювати приміщення.
Для захисту рук використовувати гумові рукавички. 
Очищення інструменту – вода з додаванням 
миючого засобу.

Властивості: 

»   Відмінна покривна здатність;
»   Відмінна стійкість до миття та мокрого стирання (2 клас);
»   Паропроникна, дозволяє поверхні «дихати»;
»   Підходить для багатьох типів поверхні;
»   Ідеально білий колір, що не жовтіє з часом;
»   Швидко висихає, легко наноситься;
»   Екологічно безпечний матеріал, без запаху;
»   Економна витрата;
»   Відповідає європейському стандарту EN 13300.

Високоякісна стирол - акрилова дисперсія 
 (латекс), пігменти, цільові добавки, водаСКЛАД

ВИТРАТА

ПАКУВАННЯ

РОЗРІДЖУВАЧ

ЧАС ВИСИХАННЯ

БЛИСК

ГАРАНТIЙНИЙ ТЕРМIН 
ЗБЕРIГАННЯ

8-10 м2/л на одношарове покриття  
в залежності від типу поверхні

2  години

Матова

24 місяці від дати виготовлення

1.4 кг,  4.2 кг,  7 кг, 14 кг

Вода. Не більше 10%

Технічні характеристики Властивості: 
»   Висока покривна здатність;
»   Надзвичайно стійка до атмосферних впливів;
»   Висока паропроникність, дозволяє поверхні «дихати»;
»   Низька водопроникність;
»   Підходить для багатьох типів поверхні; 
»   Екологічно безпечний матеріал, без запаху;
»   Швидко висихає, легко наноситься;
»   Економна витрата, еластичне покриття;
»   Відповідає європейському стандарту EN 1062-1.

Фарба для фасадів 
ТМ Miks color
Акрилова фасадна фарба  для декоративно-захисного 
покриття  зовнiшнiх поверхонь.

Високоякісна стирол - акрилова дисперсія  
(латекс), пігменти, цільові добавки, водаСКЛАД

ВИТРАТА

ПАКУВАННЯ

РОЗРІДЖУВАЧ

ЧАС ВИСИХАННЯ

БЛИСК

ГАРАНТIЙНИЙ ТЕРМIН 
ЗБЕРIГАННЯ

4 - 6 м2/л на одношарове покриття  
в залежності від типу поверхні

2  години

Матова

24 місяці від дати виготовлення

1.4 кг, 4.2 кг, 7 кг, 14 кг

Вода. Не більше 10%

Технічні характеристики

Рекомендації:
Застосовується для всіх типів зовнішніх мінеральних проштукату-
рених, бетонних та інших поверхонь, а також для оновлення ста-
рих покриттів на основі водно-дисперсійних фарб.
Рекомендується для фарбування фасадів житлових будівель, про-
мислових, складських, торгових споруд.  

Застосування: 
Фарба готова до застосування, перед початком робіт – ретельно 
перемішати до однорідного стану. за необхідності, розвести водою.
Для поверхні, що фарбується вперше: видалити пил та інші 
забруднення. Для досягнення кращого результату поверхню 
просочити грунтовкою універсальною TM Miks color. Фарбу 
наносити рівномірно у 2  шари пензлем, валиком або фарбо-
розпилювачем, не допускаючи патьоків. Міжшаровий інтервал: 
2 - 3 години. 
Для оновлення раніше пофарбованих поверхонь: видалити 
частки старого покриття, очистити поверхню від пилу та за-
бруднень. Значні пошкодження необхідно повністю видалити. 
Поверхню просочити універсальною грунтовкою TM Miks color. 
Фарбу наносити в 2 шари з інтервалом 2 - 3 години. 
Після та під час проведення робіт - ретельно провітрювати 
приміщення. 

Для захисту рук використовувати гумові рукавички. 
Очищення інструменту – вода з додаванням 

миючого засобу.



Матеріали спеціального 
призначення ТМ Miks color

Модифікований алкідний лак,  
пігменти, цільові добавки, розчинник

Постачається готовим до застосування 
 (за необхідності уайт-спірит - не більше 10%)

24 години

Біла / Напівглянцева -

0.9 кг, 2.8 кг

1.5 години

Постачається готовим до застосування 

Полівінілбутираль, цільові добавки, розчинник

КОЛІР / БЛИСК

ПАКУВАННЯ

РОЗЧИННИК

ЧАС ВИСИХАННЯ

Рекомендації:
Рекомендується для фарбування радіаторів, систем опалення, металевих та інших поверхонь, що експлуатуються усередині примі-
щень та зазнають помірного нагрівання. Підходить для оновлення поверхонь, раніше пофарбованих алкідними емалями.

Рекомендації:
Рекомендується для обробки дерев`яних поверхонь, паркетної 
дошки, вагонки на інших елементів з деревини перед нанесен-
ням фінішних лакофарбових матеріалів.

Емаль алкiдна для радiаторiв, елементiв систем опалення 
та iнших поверхонь, що зазнають рiвномiрного нагрiвання 
усерединi примiщень. 

Порозаповнювач «ВЛ – 10» для просочування  дерев’я-
них поверхонь з метою заповнення пор перед застосу-
ванням фiнiшних лакофарбових матерiалiв.

ГАРАНТIЙНИЙ ТЕРМIН 
ЗБЕРIГАННЯ

2.1 кг

24 місяці від дати виготовлення 9 місяців від дати виготовлення

Властивості: 

»   Суттєво зменшує витрату фінішних покривних матеріалів;
»   Утворює гладку поверхню без ворсу;
»   Швидко висихає, легко наноситься;
»   Ефективно заповнює пори деревини.

Властивості: 

»   Витримує помірне нагрівання до 80°С;
»   Стійка до миття та впливу хімічних засобів;
»   Білосніжна, не жовтіє з часом;
»   Підходить для різноманітних типів поверхні;
»   Відмінні покривні властивості, економна витрата.

СКЛАД

8 -10 м2/кг, на одношарове покриття  
в залежності від  типу поверхні

9 -11 м2/кг, на одношарове покриття  
в залежності від  типу поверхніВИТРАТА

Основа: полівінілбутираль, цільові добавки, пігменти, розчинник.  
Кислотний розріджувач: спиртовий розчин ортофосфорної кислоти

Постачається готовою до використання 
 (за необхідності, розчинник РФГ - до 10%).

10 -12 м2/кг, на одношарове покриття в залежності від типу поверхні

15 хвилин

1 кг (0,8 кг основа + 0,2 кг кислотний розріджувач)

30  хвилин

1 - 1.7 м2/кг, в залежності від стану поверхні

Постачається готовою до застосування 

Високоякісний сополімер  акриловий,  
пігменти, цільові добавки, розчинникСКЛАД

ВИТРАТА

ПАКУВАННЯ

РОЗЧИННИК

ЧАС ВИСИХАННЯ

ГАРАНТIЙНИЙ ТЕРМIН 
ЗБЕРIГАННЯ

12 кг, 30 кг 

12 місяців від дати виготовлення

Спеціалізовані матеріали 
ТМ Miks color

Рекомендації:
Рекомендується для ґрунтування будь-яких поверхонь чорних та 
кольорових металів перед фарбуванням, у тому числі перед нане-
сенням автомобільних фарб та лаків. Перед використанням в ос-
нову ґрунтовки додати кислотний розріджувач у співвідношенні 
4:1 по масі, ретельно перемішати та витримати 30 хвилин.

Грунтовка ВЛ – 02 фосфатувальна  для грунтування  
поверхонь чорних та кольорових металiв перед нанесен-
ням фiнiшних лакофарбових матерiалiв. Складається з 
двох компонентiв: основи та кислотного розрiджувача.

Властивості: 

»   Висока адгезія та механічна стійкість;
»   Відмінні протикорозійні властивості;
»   Ідеально підходить для кольорових металів;
»   Швидко сохне.

Властивості: 

»   Висока зносостійкість, відмінні покривні властивості;
»   Стійка до будь-яких атмосферних впливів;
»   Насичений колір, швидко висихає;
»   Ідеально підходить для розмітки дорожнього полотна;
»   Відмінна адгезія до поверхні.

Червона Біла

Чорна Сіра

Жовта

Кольори: 

Призначена для фарбування асфальтобетонних, асфальтобітумних, 
цементобетонних та бетонних поверхонь.
Рекомендується для розмічання проїзної частини автомобіль-
них доріг загального користування, стоянок для паркування 

автомобілів, спортивних площадок, складських 
 та виробничих приміщень. 

Рекомендації:

Технічні характеристики
Емаль для радіаторів Порозаповнювач «ВЛ-10»

Технічні характеристики
Грунтовка ВЛ-02 Фарба для дорожньої розмітки

Фарба для дорожньоi розмiтки Traffic



Рекомендації щодо застосування  лакофарбових матеріалів

Тип поверхні Тип Найменування 
Кількість 

шарів
Витрата  

1 шар м2/кг
Висихання  
(20°С), год

Чорні метали

Ґрунтовка
Ґрунтовка протикорозійна 1 10-16 3

Ґрунтовка ВЛ-02 фосфатувальна 1 8-12 15 хв.

Емаль

Ґрунт - емаль

Емаль алкідна 2 6-10 24

Емаль алкідна для радіаторів 2 8-12 24

Ґрунт - емаль 3 в 1 2 6-10 20

Лак ПФ-170,  ПФ-283 2-3 8-11 24

Чорні метали зі слідами іржі Ґрунт - емаль Ґрунт - емаль 3 в 1 2 6-10 20

Кольорові метали і сплави
Ґрунтовка ВЛ-02 фосфатувальна 1 8-12 15 хв.

Лак ПФ-170 (алюміній та його сплави) 2-3 12-14 24

Дерево, ДВП, ДСП

Порозаповнювач Порозаповнювач ВЛ-10 1 8-10 1,5

Ґрунтовка Ґрунтовка протикорозійна 1 10-16 3

Емаль Емаль алкідна 2 6-10 24

Лак

ПФ-283, ПФ-170, ПФ-231 паркетний 2-3 12-14 24

Лак для паркету, Лак яхтовий 2-3 8-11 4

Лак «Лазур» 2-3 8-11 24

Дерев’яні та паркетні підлоги

Емаль Емаль для підлоги 2 6-7 24

Лак
ПФ-231 паркетний 2-3 12-14 24

Лак для паркету, лак яхтовий 2-3 8-11 4

Бетонні підлоги Фарба Фарба для бетонних поверхонь 2 7-9 1

Мінеральні поверхні (бетон, 
цемент, асфальт)

Емаль 
Фарба

Емаль алкідна 2 6-10 24

Фарба для бетонних поверхонь 2 7-9 1

Фарба для дорожньої розмітки «Traffic» 1 1,0-1,5 30 хв.

Лак Лак для каменю 2 20-25 2

Кам’яні поверхні Лак Лак для каменю 2 20-25 2

Органорозріджувальні ЛФМ «Miks color»

Тип поверхні Тип Найменування 
Кількість 

шарів
Витрата  

1 шар м2/кг
Висихання  
(20°С), год

Фасади будівель та 
споруд

Антисептик
Антисептик універсальний концентрова-
ний (готовий розчин 1:4) 

- 10-20 -

Ґрунтовка
Ґрунтовка глибокопроникаюча  
універсальна 

- 3,5-5,0 -

Фарба Фарба фасадна 2-3 6-8 2

Внутрішні стіни та стелі

Антисептик
Антисептик універсальний концентрований 
(готовий розчин 1:4)

- 10-20 -

Ґрунтовка Ґрунтовка універсальна - 3,5-5,0 -

Фарба
Фарба для стін та стель 
Фарба для стін та стель, стійка до миття  

2 10-12 2

Вікна та двері
(дерево, ДВП, ДСП)

Ґрунтовка
Ґрунтовка глибокопроникаюча універ-
сальна 

- 3,5-5,0 -

Емаль Емаль акрилова для вікон та дверей 2 8-11 2

Радіатори, системи 
опалення

Ґрунтовка Ґрунтовка алкідна 1 10-16 3

Емаль Емаль акрилова для радіаторів 2 8-11 3

Дерево, ДВП, ДСП, 
мінеральні основи

Антисептик
Антисептик універсальний концентрова-
ний (готовий розчин 1:4) 

- 10-20 -

Ґрунтовка
Ґрунтовка глибокопроникаюча універ-
сальна 

- 3,5-5,0 -

Лак Акриловий лак інтер’єрний 2-3 10-12 3

Дерево Лак Акрилова «Гель-Лазур» 2-3 7-10 3

Водно-дисперсійні ЛФМ «Miks color»

Тлумачення технічних позначок:
Для внутрішніх та
зовнішніх робіт

Розводиться водою

Атмосферостійка

Тонується

Водостійкий

Час висихання

Можливе застосування 
пензля

Можливе застосування 
валика

Можливе застосування 
розпилювача

Не містить органічних 
розчинників

Термостійкість

Стійка до стирання

Стійка до дії води, 
солей, мастил

УФ захист
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