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Ми любимо свою роботу і віримо, що в Україні можна випускати будівельні Ми любимо свою роботу і віримо, що в Україні можна випускати будівельні 
матеріали європейського рівня. матеріали європейського рівня. 

Ми любимо свою роботу і віримо, що в Україні можна випускати будівельні 
матеріали європейського рівня. 

Створюючи продукцію під маркою DEKOMIX, ми вкладаємо всю душу Створюючи продукцію під маркою DEKOMIX, ми вкладаємо всю душу 
і намагаємося бути кращими в усьому.і намагаємося бути кращими в усьому.

Створюючи продукцію під маркою DEKOMIX, ми вкладаємо всю душу 
і намагаємося бути кращими в усьому.

+5°С

+35°С
ОБЕРЕÆНО!
Øкідëиве ïðи 

ïðоковтуваííі

Зберігати в недоступному для дітей місці. При виконанні робіт захищати руки рукавичками. 

Після закінчення робіт інструмент промити водою. При попаданні на шкіру або очі промити великою 

кількістю проточної води. Зберігати та складувати в герметично закритій упаковці при 

температурі не менше +5°С до 35°С.



REIBEPUTZ
Åêîëîã³÷íî ÷èñòà
Àêðèëîâà, ðîç÷èí�ºòüñ� âîäîþ
Ñò³éêà äî àòìîñôåðíèõ âïëèâ³â
Òîíóºòüñ� âîäîðîç÷èííèìè ï³ãìåíòàìè
Ëåãêà â íàíåñåíí³, äîâãîâ³÷íà â åêñïëóàòàö³¿

СТРУКТУРНА ШТУКАТУРКА КОРОЇД

25кг25кг25кг

*Äàíèé ïðîäóêò äîñòóïíèé ìîäèô³êîâàíèì ñèë³êîíîì ç ï³äâèùåíîþ ïàðîïðîíèêí³ñòþ.
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COLOR SYSTEM

кольорів
40000

Структурна штукатурка на основі водорозчинних акрилових дисперсій та 
мармурового наповнювача, призначена для створення однорідної 
структури «короїд» на поверхнях. Забезпечує добру адгезію до 
різноманітних основ.

Основа повинна бути сухою та міцною без видимих руйнувань. Перед 
застосуванням штукатурки основа очищається від пилу, напливів, плям 
оливи і т.п. Перед нанесенням штукатурки поверхня попередньо 
грунтується адгезійним кварцовим грунтом.

Штукатурка наноситься рівномірно металічною нержавіючою теркою. 
Після зняття надлишку штукатурки поверхня структурується в залежності 
від бажаної стуктури. Роботи слід виконувати при температурах основи та 
навколишнього середовища від +5°С до +35°С. Інструмент після 
нанесення промити водою.

Колір білий, база А, база ТР(транспорентна) для тонування. Тонується 
водорозчинними пігментними пастами.
Нержавіюча металічна або пластикова терка.

Вода.
Витрати залежать від поглинаючої здатності і підготовки поверхні та 

2складають при одношаровому нанесенні фракція 1,5мм від 2,0 – 3,2кг/м ; 
2фракція від 2,0мм - 2,5 – 3,5кг/м

За температури (20±2)°С і вологості не більше 65% - не більше, ніж 
24 годин.

Вода, полімерна акрилова дисперсія, діоксид титану (білий пігмент), 
мармурові наповнювачі, та допоміжні речовини.

Призначення

Підготовка 
поверхні

Нанесення

Тонування 

Робочий 
інструмент
Розчинник
Витрати

Склад

25кг

Час 
висихання
Упаковка

мікрорайонмікрорайонмікрорайон ДендроПарковийДендроПарковийДендроПарковий
м.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТАНХАУСИТАНХАУСИТАНХАУСИ

м.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙм.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙм.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

м.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

м.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙм.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙм.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

9-и та 10-и поверхові м.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

будинки по вул.П.Мирного

БУДУВАЛИСЬ РАЗОМ З DEKOMIX
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м.Рівне, вул. Б.Хмельницького

м.Рівне, вул. Б.Хмельницькогом.Рівне, вул. Котляревського, 1 
«Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат»

м.Рівне, пр-т «Незалежності»
АПЕКА №1

м.Рівне, вул.Кн.Ольги

БУДУВАЛИСЬ РАЗОМ З DEKOMIX

БЦ «ПАРКОВЕ»

МОЗАЇЧНА ШТУКАТУРКАМОЗАЇЧНА ШТУКАТУРКАМОЗАЇЧНА ШТУКАТУРКА

MOSAIC PUTZ

25кг25кг25кг

Åêîëîã³÷íî ÷èñòà
Àêðèëîâà, ðîç÷èí�ºòüñ� âîäîþ
Ñò³éêà äî àòìîñôåðíèõ âïëèâ³â
Íàòóðàëüíèé êàì³íü

www.dekomix.com.ua22

Структурна штукатурка на основі водорозчинних акрилових дисперсій та 
камінцевого наповнювача, призначена для створення однорідної 
структури на поверхнях. Забезпечує добру адгезію до різноманітних основ.

Основа повинна бути сухою та міцною без видимих руйнувань. Перед 
застосуванням штукатурки основа очищається від пилу, напливів, плям 
оливи і т.п. Перед нанесенням штукатурки поверхня попередньо 
грунтується адгезійним кварцовим грунтом.

Штукатурка наноситься рівномірно металічною нержавіючою теркою. 
Після зняття надлишку штукатурки поверхня структурується в залежності 
від бажаної стуктури. Роботи слід виконувати при температурах основи та 
навколишнього середовища від +10°С до +35°С. Інструмент після 
нанесення промити водою.

Не тонується. Має натуральний колір. 

Нержавіюча металічна або пластикова терка.

Вода.
Витрати залежать від поглинаючої здатності і підготовки поверхні та 

2складають при одношаровому нанесенні фракція 1мм від 2,7– 3,5кг/м
За температури (20±2)°С і вологості не більше 65% - не більше, ніж 
24 годин.

Вода, полімерна акрилова дисперсія, діоксид титану (білий пігмент), 
камінцеві наповнювачі, та допоміжні речовини.

Призначення

Підготовка 
поверхні

Нанесення

Тонування 
Робочий 
інструмент

Розчинник
Витрати

Склад

25кг

Час 
висихання
Упаковка
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Åêîëîã³÷íî ÷èñòèé
Àêðèëîâèé, ðîç÷èí�ºòüñ� âîäîþ
Ñò³éêèé äî àòìîñôåðíèõ âïëèâ³â
Òîíóºòüñ� âîäîðîç÷èííèìè ï³ãìåíòàìè

Грунт адгезійний кварцовий на основі високоеластичної 
дисперсії з кварцовим наповнювачем для підготовки 
поверхні перед нанесенням акрилових та мінеральних 
декоративних штукатурок – «Короїд», «Фарби структурної 
кварцевої», «Бараник», «Мозаїка» і т.п. Грунт створює на 
поверхні основи шорсткий шар, що забезпечує підвищену 
адгезію наступних шарів оздоблення до основи. 
Застосовується для всіх основ перед виконанням 
оздоблювальних робіт – шпаклюванням, облицюванням, 
приклеюванням теплоізоляції,  штукатуренням, 
облаштуванням стяжок підлоги.

Розмішати суміш і наносити пензлем чи валиком в один 
шар. Малярні роботи виконувати при температурі 
навколишнього середовища не менше ніж +5°С до +35°С. 
В процесі виконання робіт та після їх закінчення 
приміщення необхідно провітрювати. Інструмент після 
роботи необхідно вимити водою.

Можливе тонування.

Пензель, валик, гідродинамічний розпилювач.

Витрати залежать від підготовки поверхні та умов 
2нанесення та складають від 0,2 – 0,3л/м

5л / 10л

ГРУНТ АДГЕЗІЙНИЙ КВАРЦОВИЙ

За температури (20±2)°С не більше, ніж 8 годин.

Перед застосуванням грунта поверхню очистити від бруду, 
напливів, жирових плям. Всі нерівності та не міцні ділянки 
слід видалити та вирівняти.

Вода, полімерна акрилова дисперсія, наповнювачі, 
та допоміжні речовини.

*Äàíèé ïðîäóêò äîñòóïíèé ìîäèô³êîâàíèì ñèë³êîíîì ç ï³äâèùåíîþ ïàðîïðîíèêí³ñòþ.

QUARTZ GRUNT
Г

Р
У

Н
Т

У
Ю

Ч
І 

Е
М

У
Л

Ь
С

ІЇ

5ë5ë5ë

10ë10ë10ë

www.dekomix.com.ua4

COLOR SYSTEM

кольорів
40000

Підготовка 
поверхні

Нанесення

Склад

Тонування 

Робочий 
інструмент
Витрати

Час 
висихання

Упаковка

Призначення

СТРУКТУРНА ШТУКАТУРКА БАРАНЧИК

STRUKTURPUTZ

25кг25кг25кг

Åêîëîã³÷íî ÷èñòà
Àêðèëîâà, ðîç÷èí�ºòüñ� âîäîþ
Ñò³éêà äî àòìîñôåðíèõ âïëèâ³â
Òîíóºòüñ� âîäîðîç÷èííèìè ï³ãìåíòàìè
Ëåãêà â íàíåñåíí³, äîâãîâ³÷íà â åêñïëóàòàö³¿

COLOR SYSTEM

кольорів
40000

Структурна штукатурка модифікована силіконом на основі водорозчинних 
акрилових дисперсій та мармурового наповнювача, призначена для 
створення однорідної структури «бараник» на поверхнях. Забезпечує 
добру адгезію до різноманітних основ.

Основа повинна бути сухою та міцною без видимих руйнувань. Перед 
застосуванням штукатурки основа очищається від пилу, напливів, плям 
оливи і т.п. Перед нанесенням штукатурки поверхня попередньо 
грунтується адгезійним кварцовим грунтом.

Штукатурка наноситься рівномірно металічною нержавіючою теркою. 
Після зняття надлишку штукатурки поверхня структурується в залежності 
від бажаної стуктури. Роботи слід виконувати при температурах основи та 
навколишнього середовища від +5°С до +35°С. Інструмент після 
нанесення промити водою.

Колір білий, база А, база ТР(транспорентна) для тонування. Тонується 
водорозчинними пігментними пастами.
Нержавіюча металічна або пластикова терка.

Вода.
Витрати залежать від поглинаючої здатності і підготовки поверхні та 

2складають при одношаровому нанесенні фракція 1,5мм від 2,1 – 3,1кг/м ; 
2фракція від 2,0мм - 2,5 – 3,5кг/м

За температури (20±2)°С і вологості не більше 65% - не більше, ніж 
24 годин.

Вода, полімерна акрилова дисперсія, діоксид титану (білий пігмент), 
мармурові наповнювачі, та допоміжні речовини.

Призначення

Підготовка 
поверхні

Нанесення

Тонування 

Робочий 
інструмент
Розчинник
Витрати

Склад

25кг

Час 
висихання
Упаковка

МОДИФІКОВАНА СИЛІКОНОМ
Призначення

www.dekomix.com.ua 21
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СТРУКТУРНА ШТУКАТУРКА БАРАНЧИК

STRUKTURPUTZ

25кг25кг25кг

www.dekomix.com.ua20

Åêîëîã³÷íî ÷èñòà
Àêðèëîâà, ðîç÷èí�ºòüñ� âîäîþ
Ñò³éêà äî àòìîñôåðíèõ âïëèâ³â
Òîíóºòüñ� âîäîðîç÷èííèìè ï³ãìåíòàìè
Ëåãêà â íàíåñåíí³, äîâãîâ³÷íà â åêñïëóàòàö³¿

COLOR SYSTEM

кольорів
40000

Структурна штукатурка на основі водорозчинних акрилових дисперсій та 
мармурового наповнювача, призначена для створення однорідної 
структури «бараник» на поверхнях. Забезпечує добру адгезію до 
різноманітних основ.

Основа повинна бути сухою та міцною без видимих руйнувань. Перед 
застосуванням штукатурки основа очищається від пилу, напливів, плям 
оливи і т.п. Перед нанесенням штукатурки поверхня попередньо 
грунтується адгезійним кварцовим грунтом.

Штукатурка наноситься рівномірно металічною нержавіючою теркою. 
Після зняття надлишку штукатурки поверхня структурується в залежності 
від бажаної стуктури. Роботи слід виконувати при температурах основи та 
навколишнього середовища від +5°С до +35°С. Інструмент після 
нанесення промити водою.

Колір білий, база А, база ТР(транспорентна) для тонування. Тонується 
водорозчинними пігментними пастами.
Нержавіюча металічна або пластикова терка.

Вода.
Витрати залежать від поглинаючої здатності і підготовки поверхні та 

2складають при одношаровому нанесенні фракція 1,5мм від 2,1 – 3,1кг/м ; 
2фракція від 2,0мм - 2,5 – 3,5кг/м

За температури (20±2)°С і вологості не більше 65% - не більше, ніж 
24 годин.

Вода, полімерна акрилова дисперсія, діоксид титану (білий пігмент), 
мармурові наповнювачі, та допоміжні речовини.

Призначення

Підготовка 
поверхні

Нанесення

Тонування 

Робочий 
інструмент
Розчинник
Витрати

Склад

25кг

Час 
висихання
Упаковка

Фарба адгезійна грунтувальна на основі високоеластичної 
дисперсії з мармуровим наповнювачем для підготовки 
поверхні перед нанесенням акрилових та мінеральних 
декоративних штукатурок - «Короїд», «Фарби структурної 
кварцевої», «Бараник», «Мозаїка» та внутрішніх декоративних 
штукатурок типу «Венеціанська штукатурка», «Марморіно» 
і т.д. Фарба створює на поверхні основи шорсткий шар, що 
забезпечує підвищену адгезію наступних шарів оздоблення 
до основи. Застосовується для всіх основ перед виконанням 
оздоблювальних робіт - шпаклюванням, облицюванням, 
приклеюванням  теплоізоляції ,  штукатуренням,  
облаштуванням стяжок підлоги. 

Розмішати суміш і наносити пензлем чи валиком в один 
шар. Малярні роботи виконувати при температурі 
навколишнього середовища не менше ніж, +5°С  до 
+35°С. В процесі виконання робіт та після їх закінчення 
приміщення необхідно провітрювати. Інструмент після 
роботи необхідно вимити водою.

Витрати залежать від підготовки поверхні та умов нанесення 
2та складають (0,125 - 0,25)л/м  в одношарове покриття.

ФАРБА АДГЕЗІЙНА ГРУНТУВАЛЬНА 

За температури (20±2)°С не більше, ніж 8 годин.

Поверхня повинна бути сухою і очищеною від піску, пилу, 
бруду, масла та жиру. Місця уражені пліснявою або мохом, 
повинні бути очищені механічно, промиті водою і висушені.

Вода, полімерна акрилова дисперсія, наповнювачі, та 
допоміжні речовини.
Можливе тонування.

Пензель, валик, гідродинамічний розпилювач.

Вода.

5л / 10л
www.dekomix.com.ua 5

10ë10ë10ë

Г
Р

У
Н

Т
У

Ю
Ч

І 

Е
М

У
Л

Ь
С

ІЇ

GRUNT FARBE

Åêîëîã³÷íî ÷èñòà
Àêðèëîâà, ðîç÷èí�ºòüñ� âîäîþ
Ñò³éêà äî àòìîñôåðíèõ âïëèâ³â
Òîíóºòüñ� âîäîðîç÷èííèìè ï³ãìåíòàìè
Ëåãêà â íàíåñåíí³, äîâãîâ³÷íà â åêñïëóàòàö³¿

5ë5ë5ë

COLOR SYSTEM

кольорів
40000

Підготовка 
поверхні

Нанесення

Склад

Тонування 
Робочий 
інструмент

Витрати

Час 
висихання
Упаковка

Призначення

Розчинник
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Åêîëîã³÷íî ÷èñòà
Àêðèëîâà, ðîç÷èí�ºòüñ� âîäîþ
Ñò³éêà äî àòìîñôåðíèõ âïëèâ³â
Òîíóºòüñ� âîäîðîç÷èííèìè ï³ãìåíòàìè
Ëåãêà â íàíåñåíí³, äîâãîâ³÷íà â åêñïëóàòàö³¿

ФАРБА ВОДНОДИСПЕРСІЙНА

ФАСАДНА ЛЮКС
2.5ë2.5ë2.5ë

5ë5ë5ë
10ë10ë10ë

FACADE LUX

Суміш рідка будівельна, призначена для декоративного фарбування стін 
та стель з цементних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, 
деревяних та дерепохідних матеріалів, всередені та ззовні приміщень. 
Створює матове сніжно-біле покриття стійке до атмосферних впливів. 

Повехня має бути міцною, сухою, без пилу і жирових забруднень. Свіже 
цементно-вапняне тинкування можна фарбувати через 4 тижні після 
накладання, гіпсове через 2 тижні, раніше тинковані поверхні після 
шліфування та очищення від пилу. Старе покриття з синтетичних чи 
вапняних фарб, або такі, які відшаровуються слід усунути з поверхні та 
покрити грунтом глибокого проникнення.

Розмішати фарбу та ноносити в два шари. На перший шар 
рекомендовано розчинити водою допустима норма від 10% до 15%. 
Наносити фарбу пензелем, валиком або гідродинамічними пультом 
(незагрунтовані поверхні в три шири) з інтервалом 4-6 години. Нанесення 
виконувати при навколишній температурі та температурі поверхні  не 

0менше +10 С.
Вода, полімерна акрилова дисперсія, діоксид титану (білий пігмент), 
наповнювачі, та допоміжні речовини.
Колір білий, база А, база ТР (транспорентна) для тонування. Тонується 
водорозчинними пігментними пастами.
Валик, пензлик, щітка, гідродинамічний розпилювач.

Вода.

Витрати залежать від поглинаючої здатності і підготовки поверхні та 
2складають при одношаровому нанесенні від 8 до 12м  з 1л фарби.

0При температурі +20 С та відносній вологості повітря 65% другий шар 
наносити через 4-6 годин після першого шару. Покриття стійке до вологи 
через 24 години після нанесення фарби.

1л / 2,5л / 5л / 10л

*Äàíèé ïðîäóêò äîñòóïíèé ìîäèô³êîâàíèì ñèë³êîíîì ç ï³äâèùåíîþ ïàðîïðîíèêí³ñòþ.

COLOR SYSTEM

кольорів
40000

Призначення

Підготовка 
поверхні

Нанесення

Склад

Тонування 

Робочий 
інструмент
Розчинник
Витрати

Час 
висихання

Упаковка

УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОНЦЕНТРОВАНИЙ
ГРУНТ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ 

Åêîëîã³÷íî ÷èñòèé
Àêðèëîâèé, ðîç÷èí�ºòüñ� âîäîþ
Ñò³éêèé äî àòìîñôåðíèõ âïëèâ³â

Призначення Концентрований грунт на основі водних 
полімерних дисперсій призначений для зміцнення 
та просочування пористих, неміцних та таких, що 
сильно поглинають, поверхонь (легкий бетон, 
штукатурка, гіпсові або цегляні поверхні), 
збільшує адгезію наступних покриттів до основи.

Перед застосуванням грунта поверхню очистити 
від бруду, напливів, жирових плям. Всі нерівності 
та не міцні ділянки слід видалити та вирівняти.

Підготовка 
поверхні

Нанесення Розмішати суміш з водою: одна частина 
концентрату та 10 частин води і наносити 
пензлем або валиком. В залежності від стану 
поверхні може наноситися в один або два шари. 
Роботи виконувати за температури не нижче 
+5°С до +35°C. Інструмент після роботи необхідно 
вимити водою. 

Склад

Тонування Не тонується. 

Робочий 
інструмент

Пензель, валик, гідродинамічний розпилювач.

Розчинник Вода.

Витрати Витрати залежать від поглинаючої здатності і 
підготовки поверхні та складають при 

2 
одношаровому нанесенні від 0,015 – 0,02л/м
готової суміші.

Час 
висихання

За температури (20±2)°С не більше, ніж 8 годин.

Упаковка 0,5л / 1л / 5л 

Вода, полімерна акрилова дисперсія, наповнювачі 
та допоміжні речовини.

1:101:101:10
ÊОНЦЕНÒРÀÒ

0,5л 1л 5л
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Åêîëîã³÷íî ÷èñòèé
Àêðèëîâèé, ðîç÷èí�ºòüñ� âîäîþ
Ñò³éêèé äî àòìîñôåðíèõ âïëèâ³â

В й одорозчинни напівматовий акриловий лак для захисту 
від несприятливих атмосферних впливів і декоративної 
обробки різних мінеральних поверхонь, таких як цегла, 
бетон, клінкер, штукатурка, природний камінь (граніт та 
ін.), декоративна плитка зі штучного каменю. Об'єкти 
застосування: елементи фасадів і огорож (стовпи і цоколі), 
кам'яні тераси, тротуари, настінна і підлогова плитка, 
облицювання камінів, кам яні елементи декору приміщень ’
і т.п. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Лак ретельно перемішати перед застосуванням, а також 
перемішувати під час роботи для рівномірного розподілення 
матової добавки. При необхідності розбавити водою до 
15%. Наносити при температурі не нижче +5°С і відносній 
вологості повітря не вище 80%. Лак наносити пензлем, 
валиком, або губкою. Для отримання ефекту «мокрого 
каменю» на помірно поглинаючій поверхні зазвичай 
достатньо одного шару лаку. При обробці пористих 
поверхонь через 1 - 2 години нанести другий шар лаку. 
Кам'яні поверхні, котрі піддаються сильним атмосферним 
впливам або інтенсивному механічному зносу,  
рекомендується обробляти лаком щорічно. Берегти від 
замерзання.

Витрати залежать від підготовки поверхні та умов 
нанесення та складають 

2
від 0,1 - 0,2л/м

АКРИЛОВИЙ ЛАК ДЛЯ МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ 

За температури (20±2)°С не більше, ніж 8 годин.

Поверхня повинна бути сухою і очищеною від піску, пилу, 
бруду, масла та жиру. Місця уражені пліснявою або мохом, 
повинні бути очищені механічно, промиті водою і висушені.

Вода, полімерна акрилова дисперсія, наповнювачі, та 
допоміжні речовини.
Можливе тонування.

Пензель, валик, губка.

Вода.

www.dekomix.com.ua 7
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ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ В ДВУХ МОДИФІКАЦІЯХ: ЛАК ГЛЯНЦЕВИЙ       ЛАК ШОВКОВИСТО МАТОВИЙ

Підготовка 
поверхні

Нанесення

Склад

Тонування 
Робочий 
інструмент

Витрати
Час 
висихання
Упаковка

Призначення

Розчинник

1л / 2,5л / 10л

Åêîëîã³÷íî ÷èñòà
Àêðèëîâà, ðîç÷èí�ºòüñ� âîäîþ
Ñò³éêà äî àòìîñôåðíèõ âïëèâ³â
Òîíóºòüñ� âîäîðîç÷èííèìè ï³ãìåíòàìè
Ëåãêà â íàíåñåíí³, äîâãîâ³÷íà â åêñïëóàòàö³¿

ФАРБА ВОДНОДИСПЕРСІЙНА

ФАСАДНА «ЕКО»
2.5ë2.5ë2.5ë

5ë5ë5ë
10ë10ë10ë

FACADE ECO
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Суміш рідка будівельна, призначена для декоративного фарбування стін 
та стель з цементних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, 
деревяних та дерепохідних матеріалів, всередені та ззовні приміщень. 
Створює матове сніжно-біле покриття стійке до атмосферних впливів. 

Повехня має бути міцною, сухою, без пилу і жирових забруднень. Свіже 
цементно-вапняне тинкування можна фарбувати через 4 тижні після 
накладання, гіпсове через 2 тижні, раніше тинковані поверхні після 
шліфування та очищення від пилу. Старе покриття з синтетичних чи 
вапняних фарб, або такі, які відшаровуються слід усунути з поверхні та 
покрити грунтом глибокого проникнення.
Розмішати фарбу та ноносити в два шари. На перший шар 
рекомендовано розчинити водою допустима норма від 10% до 15%. 
Наносити фарбу пензелем, валиком або гідродинамічними пультом 
(незагрунтовані поверхні в три шири) з інтервалом 4-6 години. Нанесення 
виконувати при навколишній температурі та температурі поверхні  не 

0менше +10 С.
Вода, полімерна акрилова дисперсія, діоксид титану (білий пігмент), 
наповнювачі, та допоміжні речовини.
Колір білий, база А, база ТР (транспорентна) для тонування. Тонується 
водорозчинними пігментними пастами.
Валик, пензлик, щітка, гідродинамічний розпилювач.

Вода.
Витрати залежать від поглинаючої здатності і підготовки поверхні та 

2складають при одношаровому нанесенні від 6 до 10м  з 1л фарби.
0При температурі +20 С та відносній вологості повітря 65% другий шар 

наносити через 4-6 годин після першого шару. Покриття стійке до вологи 
через 24 години після нанесення фарби.

1л / 2,5л / 5л / 10л

*Äàíèé ïðîäóêò äîñòóïíèé ìîäèô³êîâàíèì ñèë³êîíîì ç ï³äâèùåíîþ ïàðîïðîíèêí³ñòþ.

COLOR SYSTEM

кольорів
40000

Призначення

Підготовка 
поверхні

Нанесення

Склад

Тонування 

Робочий 
інструмент
Розчинник
Витрати

Час 
висихання

Упаковка
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ФУНКЦІОНАЛЬНА ДОБАВКА ПРОДОВЖЕННЯ 
ЧАСУ ВИСИХАННЯ АКРИЛОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Призначення Матеріал призначений для збільшення часу висихання 
акрилових матеріалів. При додаванні до фарби сприяє 
затриманню випарення води з пофарбованого шару, тим 
самим помітно продовжує час висихання покриття (приблизно у 
півтора рази, в залежності від вида фарби, шляху її нанесення 
та робочих умов (температури, вологогості навколишнього 
середовища). Це дає можливість при фарбуванні площі, 
великої за обсягом, мати більше часу для розрівнювання шару 
фарби, та в кінцевому підсумку, отримати більш рівне та якісне 
покриття. Ефект особливо помітний при малярних роботах, які 
проводяться у не сприятливих умовах (протяги, використання 
нагрівальних приладів, висока температура, низька вологість 
повітря). Не впливає на кольоровий тон та блиск покриття.

Застосування

Добавку подовження часу висихання слід додавати до фарби, 
шпаклівки, штукатурки невеликими порціями постійно 
перемішуючи в кількості не більш 5% об. (одна упаковка 
засоба на відро фарби 10л) і ретельно розмішати по всьому 
об’єму.

Склад Вода, допоміжні речовини

Витрати  0,5л добавки на 10л фарби

Робоча 
температура

+5°С до +45°С

Упаковка 0,5л  

0,5л

www.dekomix.com.ua8 С
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Зовнішня стіна може бути оброблена «Універсальним 
2грунтом глибокого проникнення» (стор.2) (від 0,15л/м ), 

або «Грунтом глибокого проникнення - КОНЦЕНТРАТ»
2(стор.3) (від 0,015л/м ), або «Адгезійним кварцовим 

2грунтом - QUARTZ GRUNT» (стор.4) (від 0,2л/м ).

Клейова суміш для приклеювання 
2пінопласту (від 3кг/м )

Пінополістирольна теплоізоляційна плита.

Елемент кріплення (дюбель).

Клейова суміш для приклеювання армуючої сітки 
2(від 3-5кг/м )

Армуюча сітка з скловолокна.

а)«Універсальний грунт глибокого проникнення» 
2(стор.2)  (в ід 0,15л/м );  б)«Грунт глибокого 

2проникнення - КОНЦЕНТРАТ» (стор.3) (від 0,015л/м ); 
в)«QUARTZ GRUNT - адгезійний кварцовий грунт» 

2(стор.4) (від 0,2л/м ); г)«GRUNT FARBE - фарба 
2адгезійна грунтувальна» (стор.5) (від 0,125л/м ).

а)«STRUKTURPUTZ - cтруктурна штукатурка 
2Баранчик» (стор.20) (фракція 1,5мм - від 2,1кг/м ; 

2фракція 2,0мм - від 2,5кг/м ) (акрилова і силіконова); 
б)«REIBEPUTZ - структурна штукатурка Короїд» (стор.19) 

2 2(фракція 1,5мм - від 2,0кг/м ; фракція 2,0мм - від 2,5кг/м ) 
(акрилова і  силіконова) ;  в)«MARBLE MOSAIC - 
мармурова мозаїчна штукатурка» (стор.21-22) (фракція 

21мм - від 2,7кг/м ).

а)«FACADE FARBE - фарба фасадна» акрилова або силіконова 
2(стор.17) (від 0,08л/м ); б)«STRUCTURE FARBE - фарба структурна» 

2(акрилова або силіконова) (стор.16) (від 0,5кг/м ).

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ МАТЕРІАЛІВ ТМ «DEKOmix» НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ
21м  ЗОВНІШНЬОЇ СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ ТА СПОРУД

Назва матеріалу
Од.

вим. Упаковка 2Витрати на 1м

ГРУНТУЮЧІ ЕМУЛЬСІЇ
Універсальний грунт глибокого проникнення DEKOmix л 5/10 20,15-0,2л/м
Грунт глибокого проникнення - КОНЦЕНТРАТ DEKOmix л 0.5/1/10 2

0,015-0,02л/м
QUARTZ GRUNT - адгезійний кварцовий грунт акриловий DEKOmix л 5/10

2
0,2-0,3л/м

GRUNT FARBE - фарба адгезійна грунтувальна DEKOmix л 5/10л 20,125-0,25л/м

QUARTZ GRUNT - адгезійний кварцовий грунт силіконовий DEKOmix л 5/10
2

0,2-0,3л/м

Пінополістирольна теплоізоляційна плита 2
м

Елемент кріплення (дюбель). шт. 100 від 7шт.
2

Армуюча сітка з скловолокна (щільність 145-165г/м ) п.м. 2
рулон 50м 2

1м
кг 25 від 3кгКлеюча суміш 

СТРУКТУРНІ ШТУКАТУРКИ
STRUKTURPUTZ - cтруктурна штукатурка Баранчик 1,5мм DEKOmix кг 25 2

2,1-3,1кг/м
STRUKTURPUTZ - cтруктурна штукатурка Баранчик 2мм DEKOmix кг 25 2

2,5-3,5г/м
REIBEPUTZ - cтруктурна штукатурка Короїд 1,5мм DEKOmix кг 25

2
2,0-3,2кг/м

REIBEPUTZ - cтруктурна штукатурка Короїд 2мм DEKOmix кг 25
22,5-3,5кг/м

MARBLE MOSAIC - мармурова мозаїчна штукатурка 1мм DEKOmix кг 25
2

2,7-3,5кг/м

ФАСАДНІ ФАРБИ
FACADE FARBE - фарба фасадна акрилова DEKOmix л 5/10 20,08-0,16л/м
FACADE FARBE - фарба фасадна силіконова DEKOmix л 5/10 2

0,08-0,125л/м
кг 7/15 2

0,5-1,5кг/м
STRUCTURE FARBE - фарба структурна силіконова DEKOmix кг 7/15 2

0,5-1,5кг/м

STRUCTURE FARBE - фарба структурна акрилова DEKOmix

2 шт.

СХЕМА СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ

Åêîëîã³÷íî ÷èñòèé
Àêðèëîâèé, ðîç÷èí�ºòüñ� âîäîþ
Ñò³éêèé äî àòìîñôåðíèõ âïëèâ³â

ДЕЛЬФІН - ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЕЛЬФІН - ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ 
ДЛЯ МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬДЛЯ МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ
ДЕЛЬФІН - ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ 
ДЛЯ МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ
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1л 5л

Призначення Дельфін виготовлено на основі водорозчинних акрилових дисперсій. 
Використовується для консервації чутливих до вологи поверхонь з 
бетону, цегли, натурального або штучного каменю та інших мінеральних 
поверхонь. Запобігає утворенню висолу. Емульсія Дельфін морозостійка, 
вологостійка, економічна та зручна у використанні. Надає 
неглазурованим поверхням блиск. Завдяки своїй великій проникаючій 
властивості створює міцну захисну плівку, котра витримує великі 
навантаження та стійка до різних миючих засобів.

Консервант виготовлений у вигляді емульсії, готової для 
використання. На поверхні може наноситися в один або два шари. 
Роботи виконувати за температури не нижче +5°С до +35°C. 
Інструмент після роботи необхідно вимити водою.

Всі не міцні ділянки слід видалити. Місця уражені пліснявою або 
мохом, повинні бути очищені механічно, промиті водою і висушені.

Підготовка 
поверхні
Нанесення

Не тонується.
Пензель, губка, розпилювач.

Вода, полімерна акрилова дисперсія, наповнювачі, 
та допоміжні речовини.

Склад
Тонування 

Робочий 
інструмент Вода

Витрати залежать від поглинання 
поверхні 2та складають 0,15 - 0,2 л/м  в 
одношарове покриття.

За температури 
Витрати

Час 
висихання

Розчинник

1л / 5лУпаковка
(20±2)°С не 
більше, ніж 
8 годин. www.dekomix.com.ua 17



Клей ПВА готовий до застосування. Універсальний, 
підходить для склеювання виробів з паперу, картону, 
тканини, виробів зі шкіри, дерева, фанери. Утворює 
прозорий клейовий шов. При введенні в будівельні 
розчини покращує їх властивості, спрощуючи нанесення. 
Без запаху. Не застосовувати для виробів, що 
експлуатуються у вологих приміщеннях!

Склеювання деталей: перед використанням перемішати. 
Нанести тонким шаром або точково на одну з поверхонь, 
з'єднати з іншою і зафіксувати на термін до 24 годин. 
Наносити пензлем зручного розміру, хутряним (мотузковим) 
або поролоновим валиком. Склеювання проводити при 
температурі від + 5°С до + 35ºС. 

Витрати залежать від способу нанесення клею і типу 
поверхонь, що склеюються і складають від 5-7л/м2.

БУДІВЕЛЬНИЙ КЛЕЙ ПВА

Клейовий шов набирає остаточну міцність через 24 години.

Поверхні, які склеюються повинні бути сухими і міцними. 
Перед нанесенням видаліть пил, бруд і жир, глянцеві 
поверхні обробіть наждачним папером.

Вода, полімерна акрилова дисперсія

Призначення

Підготовка 
поверхні

Застосування

Склад
Робочий 
інструмент

Пензель, губка.

Розчинник Вода
Витрати

Час 
висихання
Упаковка  1л / 2,5л/ 10л

www.dekomix.com.ua 9
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ÊËЕÉ ПВÀ
Åêîëîã³÷íî ÷èñòèé
Âîëîãîñò³éêèé
Áåç çàïàõó
Ïðîçîðèé
Ãîòîâèé äî âèêîðèñòàíí�

Модифікація будівельних розчинів: Увага! Клей 
забороняється додавати безпосередньо в суху суміш. 
Перед додаванням в  будівельні  суміші  клей 
рекомендується перевірити на сумісність, додавши до 
невеликої кількості робочого розчину. Час висихання від 2 
до 24 год. В залежності від типу поверхонь, що 
склеюються, при температурі +20 ± 2°C і відносній 
вологості повітря 65±5%. При зменшенні температури або 
збільшенні вологості час висихання відповідно 
збільшується.

1ë1ë1ë

2,5ë2,5ë2,5ëÅêîëîã³÷íî ÷èñòà
Àêðèëîâà, ðîç÷èí�ºòüñ� âîäîþ
Ñò³éêà äî àòìîñôåðíèõ âïëèâ³â
Òîíóºòüñ� âîäîðîç÷èííèìè ï³ãìåíòàìè
Ëåãêà â íàíåñåíí³, äîâãîâ³÷íà â åêñïëóàòàö³¿

ФАРБА СТРУКТУРНА 
КВАРЦОВА

7кг7кг7кг

15кг15кг15кг

STRUCTURE 
FARBE

*Äàíèé ïðîäóêò äîñòóïíèé ìîäèô³êîâàíèì ñèë³êîíîì ç ï³äâèùåíîþ ïàðîïðîíèêí³ñòþ.

Структурна акрилова фарба з кварцовим наповнювачем для фасадів, 
цоколів будівель, стін та стель в приміщеннях з високим експлуатаційним 
навантаженням. Виключно міцна «антивандальна» фарба. Утворює 
різноманітні структури залежно від способу нанесення. Не вимагає 
ретельного вирівнювання поверхні перед фарбуванням. Застосовується 
в якості фарби по оштукатуреним та зашпакльованим поверхням, фарби 
по бетону, газобетону, цеглі, гіпсокартону, ДСП, ДВП і т.п. 
Основу очистити від бруду та жирових забруднень. При нанесенні фарби 
на раніше пофарбовані поверхні необхідно видалити старе покриття, яке 
відшаровується. Для зменшення витрати фарби та збільшення адегезії 
перед фарбуванням поверхню рекомендовано обробити адгезійним 
кварцовим грунтом.
Фарба готова до використання. Перед застосуванням її слід ретельно 
перемішати. Наносити звичайним чи структурним валиком, пензлем або 
шпателем, формуючи структуру при нанесенні або зразу після нанесення. 
Наноситься, як правило, в один шар. Не проводити роботи за 
температури нижче +5°С. За температури +20°С висихає «на відлип» 
через 4 години, час повного висихання – 24 години.

Колір білий, база А  для тонування ненасиченої гамми.Тонується 
водорозчинними пігментними пастами.

Звичайний або структурний валик, пензель, шпатель.

Вода.

Витрати залежать від поглинаючої здатності і підготовки поверхні та 
2складають при одношаровому нанесенні 0,5 - 1,5кг/м .

За температури +20°С висихає «на відлип» через 4 години, час 
повного висихання – 24 години.

7кг / 15кг

Вода, полімерна акрилова дисперсія, діоксид титану (білий пігмент), 
наповнювачі, та допоміжні речовини.

www.dekomix.com.ua16

COLOR SYSTEM

кольорів
40000

Призначення

Підготовка 
поверхні

Нанесення

Тонування 

Робочий 
інструмент

Склад

Витрати

Час 
висихання

Упаковка

Розчинник
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Åêîëîã³÷íî ÷èñòà
Àêðèëîâà, ðîç÷èí�ºòüñ� âîäîþ
Ëåãêà â íàíåñåíí³, äîâãîâ³÷íà â åêñïëóàòàö³¿

ШПАКЛІВКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЇ 
ОБРОБКИ СТІН І СТЕЛЬ

5кг5кг5кг

DECORATIVE PLASTER

Ш
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Л
ІВ

К
И

Готова до використання шпаклівка для декору призначена для суцільного, 
часткового та шовного шпаклювання стель та стін в сухих приміщеннях. 
Ідеально підходить для фінішного шпаклювання при вирівнюванні поверхні 
під фарбування тонкошаровими фарбами. Може використовуватись для 
заповнення невеликих нерівностей поверхні, поглиблень, щілин. Поверхня 
для нанесення штукатурки: бетон, легкий бетон, гіпсокартонні плити, 
склополотно і т.д. Можливе використання шпаклівки для створення 
структурованої поверхні.
Полімерна акрилова шпаклівка, готова до застосування, ідеальна для 
фінішного шпаклювання. Легко наноситься в один або кілька шарів 
товщиною до 3мм. Утворює ідеально гладку поверхню. Білосніжна після 
висихання. Має відмінну адгезію до основи. Легко шліфується не 
забиваючи шліфувальний інструмент. Із шпаклівки можливе створення 
структурованої поверхні товщиною до 3мм. За необхідності для 
отримання потрібної консистенції допускається розведення шпаклівки 
водою. Без запаху.
Поверхня має бути міцною, сухою, без пилу і жирових забруднень. Старе 
покриття з клейових або вапняних фарб, що відшаровується поверхні, 
слід усунути. Нерівності і тріщини вирівняти стартовою сумішшю для 
шпаклювання і потім покрити грунтом глибокого проникнення.
Перед застосуванням шпаклівку перемішати. За необхідності розбавити 
водою для отримання потрібної консистенції. Для вирівнювання поверхні 
наносити вручну шпателем. Роботи проводити за температури 

0навколишнього повітря й основи не нижче +5 С. Для суцільного, часткового 
і шовного шпаклювання наносити на поверхню в один або кілька шарів 
товщиною до 3мм. Другий і наступні шари шпаклівки наносити після 
висихання попереднього. Після висихання за необхідності зашпакльовану 
поверхню шліфувати наждачним папером до необхідного рівня гладкості. 
Якщо шпаклівка використовується, як структурний матеріал, нанести її 
шпателем рівним шаром на поверхню, а потім сформувати структурну 
поверхню товщиною до 3мм гладилкою, пензлем, шпателем, структурним 
валиком, губкою і т.д.

15кг15кг15кг

Призначення

Підготовка 
поверхні

Нанесення

Склад

Тонування 

Робочий 
інструмент

Розчинник

Час 
висихання

Вода, полімерна акрилова дисперсія, діоксид титану (білий пігмент), 
наповнювачі, та допоміжні речовини.

Не тонується.

Шпатель, гладилка, структурний валик.

Вода.
2Близько 1,2 - 1,5 кг/м  для 

суцільного шпаклювання та 
товщини шару 1мм залежно 
від способу нанесення і типу 
поверхні.

оПри температурі повітря +20 С та відносній вологості не більше 70% в 
залежності від товщини шару від 1год до 24год.

5кг / 15кгУпаковка Витрати
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MATTLATEX

Åêîëîã³÷íî ÷èñòà
Àêðèëîâà, ðîç÷èí�ºòüñ� âîäîþ
Òîíóºòüñ� âîäîðîç÷èííèìè ï³ãìåíòàìè
Ëåãêà â íàíåñåíí³, äîâãîâ³÷íà â åêñïëóàòàö³¿

ФАРБА ВОДНОДИСПЕРСІЙНА 
 ІНТЕР’ЄРНА  ВОЛОГОСТІЙКА

2.5ë2.5ë2.5ë

5ë5ë5ë

10ë10ë10ë

Суміш рідка будівельна призначена для декоративного фарбування 
стін і стель, а також поверхонь з підвищеними експлуатаційними 
вимогами з цементних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, 
дерев’яних і деревопохідних матеріалів. Створює матове сніжно-
біле покриття, довговічне. Тонується водорозчинними пігментними 
барвниками.
Поверхня має бути міцною, сухою, без пилу і жирових забруднень. 
Нові і міцні поверхні, а також поверхні насиченого кольору 
рекомендовано попередньо покрити грунтом глибокого 
проникнення. Старе покриття з клейових або вапняних фарб, що 
відшаровується від поверхні, слід усунути. Нерівності і тріщини 
вирівняти сумішшю для шпаклювання і потім покрити грунтом 
глибокого проникнення.

Розмішати фарбу і наносити пензлем, валиком або гідродинамічним 
розпилювачем у два шари (незагрунтовані поверхні у три шари) з 
інтервалом 2-4 години. Малярні роботи виконувати при температурі 
повітря в приміщенні не менше, ніж +10°С. В процесі виконання 
робіт та після їх закінчення приміщення необхідно провітрювати. 
Інструмент після роботи вимити водою. На перший шар 
рекомендовано розчинити водою допустима норма від 10% до 15%.
Вода, полімерна акрилова дисперсія, діоксид титану (білий 
пігмент), наповнювачі, та допоміжні речовини.
Колір білий, база А  і TR для тонування.Тонується 
водорозчинними пігментними пастами.
Пензель, валик, гідродинамічний розпилювач.

Вода.

Витрати залежать від поглинаючої здатності і підготовки поверхні 
2 2та складають при одношаровому нанесенні від 8м  до 12м  

з 1л фарби.

За температури (20±2)°С не більше, ніж 8 годин.

1л / 2,5л / 5л / 10л  

1ë1ë1ë
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Interior FARBE

Åêîëîã³÷íî ÷èñòà
Àêðèëîâà, ðîç÷èí�ºòüñ� âîäîþ
Òîíóºòüñ� âîäîðîç÷èííèìè ï³ãìåíòàìè
Ëåãêà â íàíåñåíí³, äîâãîâ³÷íà â åêñïëóàòàö³¿

ФАРБА ВОДНОДИСПЕРСІЙНА 
ІНТЕР’ЄРНА 

Призначення Суміш рідка будівельна, призначена для декоративного фарбування 
стін і стель з цементних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, 
дерев’яних і деревопохідних матеріалів. Створює матове сніжно-біле 
покриття, довговічне. 

Поверхня має бути міцною, сухою, без пилу і жирових забруднень. 
Нові і міцні поверхні, а також поверхні насиченого кольору 
рекомендовано попередньо покрити грунтом глибокого 
проникнення. Старе покриття з клейових або вапняних фарб, що 
відшаровується від поверхні, слід усунути. Нерівності і тріщини 
вирівняти сумішшю для шпаклювання і потім покрити грунтом 
глибокого проникнення.

Підготовка 
поверхні

Нанесення Розмішати фарбу і  наносити пензлем, валиком або 
гідродинамічним розпилювачем у два шари (незагрунтовані 
поверхні у три шари) з інтервалом 2-4 години. На перший шар 
рекомендовано розчинити водою допустима норма від 10% до 
15%. Малярні роботи виконувати при температурі повітря в 
приміщенні не менше, ніж +10°С. В процесі виконання робіт та 
після їх закінчення приміщення необхідно провітрювати. Інструмент 
після роботи вимити водою.

Склад Вода, полімерна акрилова дисперсія, діоксид титану (білий 
пігмент), наповнювачі, та допоміжні речовини.

Тонування Колір білий, база А  для тонування ненасиченої гамми.Тонується 
водорозчинними пігментними пастами.

Робочий 
інструмент

Пензель, валик, гідродинамічний розпилювач.

Розчинник Вода.

Витрати Витрати залежать від поглинаючої здатності і підготовки повехні 
2 2та складають при одношаровому нанесенні від 6м  до 8м  з 1л 

фарби.

Час 
висихання

За температури (20±2)°С не більше, ніж 8 годин.

Упаковка 2,5л / 5л / 10л  

2.5ë2.5ë2.5ë

5ë5ë5ë
10ë10ë10ë
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Åêîëîã³÷íî ÷èñòà
Àêðèëîâà, ðîç÷èí�ºòüñ� âîäîþ
Ñò³éêà äî àòìîñôåðíèõ âïëèâ³â
Òîíóºòüñ� âîäîðîç÷èííèìè ï³ãìåíòàìè
Ëåãêà â íàíåñåíí³, äîâãîâ³÷íà â åêñïëóàòàö³¿

ФАРБА НАВІГЛЯНЦЕВА
ОСОБЛИВО СТІЙКА ДО МИТТЯ

3030

Суміш рідка будівельна призначена для декоративного фарбування стін і 
стель, максимально комфортного нанесення для одержання особливо 
міцних покриттів у приміщеннях з постійною високою вологістю. 
Характеризується відсутністю слідів на пофарбованій поверхні від 
багаторазового вологого прибирання. Утворює міцне покриття, стійке до 
багаторазового миття. Дозволяє сформувати ідеально рівну 
поверхню з високими декоративними характеристиками і напівматовим 
блиском. Рекомендується для використання в приміщеннях з постійно 
підвищеною вологістю і там, де потрібно часте вологе прибирання, або 
миття пофарбованих поверхонь: ванні кімнати, туалети, кухні, пральні, 
коридори, сходові клітки, гаражі, кафе, дитячі кімнати, магазини, вокзали.
Поверхня має бути міцною, сухою, без пилу і жирових забруднень. Нові 
поверхні рекомендовано попередньо покрити грунтом глибокого 
проникнення «DEKOmix». Старе покриття з клейових або вапняних 
фарб, що відшаровується від поверхні, слід усунути. Нерівності і тріщини 
вирівняти сумішшю для шпаклювання і потім покрити грунтом глибокого 
проникнення.
 Розмішати фарбу і наносити пензлем, валиком або гідродинамічним 
розпилювачем у два шари (незагрунтовані поверхні у три шари) з 
інтервалом 2-4 години. Малярні роботи виконувати при температурі 
повітря в приміщенні не менше, ніж +10°С. В процесі виконання робіт та 
після їх закінчення приміщення необхідно провітрювати. Інструмент після 
роботи вимити водою. На перший шар рекомендовано розчинити водою 
допустима норма від 10% до 15%.
Вода, полімерна акрилова дисперсія, діоксид титану (білий пігмент), 
наповнювачі, та допоміжні речовини.
Колір білий, база А для тонування. Тонується водорозчинними 
пігментними пастами.
Валик, пензлик, щітка, гідродинамічний розпилювач

Вода.

Витрати залежать від підготовки поверхні та умов нанесення та 
2 2складають від 8м  до 12м  з 1л фарби.

При температурі +20С та відносній вологості повітря 65% другий шар 
наносити через 4-6 годин після першого шару. Покриття стійке до 
вологи через 24 години після нанесення.

1л / 2,5л / 5л / 10л

2.5ë2.5ë2.5ë

5ë5ë5ë

10ë10ë10ë

1ë1ë1ë

Wash & Gloss
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COLOR SYSTEM

кольорів
40000

Åêîëîã³÷íî ÷èñòà
Àêðèëîâà, ðîç÷èí�ºòüñ� âîäîþ
Ñò³éêà äî àòìîñôåðíèõ âïëèâ³â
Òîíóºòüñ� âîäîðîç÷èííèìè ï³ãìåíòàìè
Ëåãêà â íàíåñåíí³, äîâãîâ³÷íà â åêñïëóàòàö³¿

ФАРБА ІНТЕР’ЄРНА 
 шовковисто-матова СУПЕРСТІЙКА

2.5ë2.5ë2.5ë

5ë5ë5ë
10ë10ë10ë
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Поверхня має бути міцною, сухою, без пилу і жирових забруднень. 
Нові і міцні поверхні, а також поверхні насиченого кольору 
рекомендовано попередньо покрити грунтом глибокого 
проникнення. Старе покриття з клейових або вапняних фарб, що 
відшаровується поверхні, слід усунути. Нерівності і тріщини 
вирівняти сумішшю для шпаклювання і потім покрити грунтом 
глибокого проникнення.
Розмішати фарбу і наносити пензлем, валиком або гідродинамічним 
розпилювачем у два шари (незагрунтовані поверхні у три шари) з 
інтервалом 2-4 години. Малярні роботи виконувати при температурі 
повітря в приміщенні не менше, ніж +10°С. В процесі виконання 
робіт та після їх закінчення приміщення необхідно провітрювати. 
Інструмент після роботи вимити водою. На перший шар 
рекомендовано розчинити водою допустима норма від 10% до 15%.
Вода, полімерна акрилова дисперсія, діоксид титану (білий 
пігмент), наповнювачі, та допоміжні речовини.
Колір білий, база А для тонування. Тонується водорозчинними 
пігментними пастами.
Пензель, валик, гідродинамічний розпилювач.

Вода

Витрати залежать від поглинаючої здатності і підготовки поверхні 
2 2та складають при одношаровому нанесенні від 8м  до 12м  

з 1л фарби.

За температури (20±2)°С не більше, ніж 8 годин.

2,5л / 5л / 10л  

Суміш рідка будівельна, призначена для декоративного фарбування стін і 
стель, а також поверхонь з підвищеними експлуатаційними вимогами, а 
також там, де потрібне часте вологе прибирання: житлові і офісні 
приміщення, дитячі і класні кімнати, кухні, коридори з цементних, 
цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, ДВП і ДСП матеріалів. 
Паропроникна. Утворює міцне покриття, стійке до багаторазового миття. 
Дозволяє сформувати ідеально рівну поверхню з  високими 
декоративними характеристиками і шовково-матовим блиском. Дуже 
добре підходить для фарбування структурних поверхонь, а також 
рельєфних шпалер.

INTERIOR 
SATIN 77

Призначення

Підготовка 
поверхні

Нанесення

Склад

Тонування 

Робочий 
інструмент
Розчинник

Витрати

Час 
висихання

Упаковка
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Åêîëîã³÷íî ÷èñòà
Àêðèëîâà, ðîç÷èí�ºòüñ� âîäîþ
Ëåãêà â íàíåñåíí³, äîâãîâ³÷íà â åêñïëóàòàö³¿

СУПЕР БІЛА ФАРБА ДЛЯ СТЕЛІ

2.5ë2.5ë2.5ë

5ë5ë5ë
10ë10ë10ë

Поверхня має бути міцною, сухою, без пилу і жирових забруднень. 
Нові та міцні поверхні рекомендовано попередньо покрити грунтом 
глибокого проникнення «DEKOmix». Старе покриття з клейових 
або вапняних фарб, що відшаровується від поверхні, слід усунути. 
Нерівності і тріщини вирівняти сумішшю для шпаклювання і потім 
покрити грунтом глибокого проникнення. Грунтування обов’язково 
перед нанесенням фарби по пористим поверхням та поверхням 
зашпакльованими сухими будівельними сумішами.

Розмішати фарбу і наносити пензлем, валиком або гідродинамічним 
розпилювачем у два шари (незагрунтовані поверхні у три шари) з 
інтервалом 2-4 години. Малярні роботи виконувати при температурі 
повітря в приміщенні не менше, ніж +5°С. В процесі виконання робіт 
та після їх закінчення приміщення необхідно провітрювати. 
Інструмент після роботи вимити водою. На перший шар 
рекомендовано розчинити водою допустима норма від 10% до 15%.

Вода, полімерна акрилова дисперсія, діоксид титану (білий 
пігмент), наповнювачі, та допоміжні речовини.

Не тонується.

Пензель, валик, гідродинамічний розпилювач.

Вода.

Витрати залежать від поглинаючої здатності і підготовки поверхні 
2 2та складають при одношаровому нанесенні від 8м  до 12м  

з 1л фарби.
За температури (20±2)°С не більше, ніж 8 годин.

2,5л / 5л / 10л  

Суміш рідка будівельна воднодисперсійна супербіла фарба, призначена 
для високоякісного фарбування стель і верхніх панелей стін всередині 
сухих приміщень. Застосовується по бетонним, оштукатуреним, 
гіпсокартонним, цегляним, дерев’яним поверхням. Утворює сліпучо біле 
матове покриття. Легко наноситься. Створює відчуття світлого і 
просторого приміщення.

EXTRA WEISS

Призначення

Підготовка 
поверхні

Нанесення

Склад

Тонування 

Робочий 
інструмент

Розчинник

Витрати

Час 
висихання
Упаковка


