ІЗ ПОВАГОЮ, КОМАНДА NEW TON

ЯКЩО НА ОДНЕ, ЧИ ПОНАД ОДНЕ ПИТАННЯ
ВИ ВІДПОВІЛИ ТАК — НАШ КАТАЛОГ ДЛЯ ВАС!

ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СТАБИЛЬНОСТИ?

?

ВЫ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ С ИЗВЕСТНОЙ
приятно чувствовать
ТОРГОВОЙ МАРКОЙ? Вам
лояльность, доверие

?

ВАМ УДОБНО ПОЛУЧАТЬ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ОНЛАЙН ПО КАНАЛАМ
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»?

ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ
И МНОГОЛЕТНЕМУ ОПЫТУ?

ЕСЛИ НА ОДИН ВОПРОС И БОЛЕЕ
ВЫ ОТВЕТИЛИ ДА,
ЗНАЧИТ НАШ КАТАЛОГ ДЛЯ ВАС!

и поддержку?

!

КАТАЛОГ
ДЛЯ ВАС!

?

ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ
КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ
С РЕАЛЬНЫМИ
ОБРАЗЦАМИ КРАСОК?

ВЫ ПРИВЫКЛИ
К ШИРОКОМУ
АССОРТИМЕНТУ?

ВАМ ДОПОМАГАЄ
МАРКЕТИНГОВИЙ
І РЕКЛАМНИЙ
СУПРОВІД?
ВАМ ДО ДУШІ КАТАЛОГИ
ВИРОБІВ ІЗ РЕАЛЬНИМИ
ВЗІРЦЯМИ ФАРБ?

И РЕКЛАМНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ?

ВИ ЦІНУЄТЕ
ГАРАНТОВАНУ ЯКІСТЬ?

?

ВЫ ЦЕНИТЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО?
ВАМ ПОМОГАЕТ МАРКЕТИНГОВОЕ

ЗРОСТАЙМО РАЗОМ

ВИ ДОВІРЯЄТЕ
ПРОФЕСІОНАЛІЗМОВІ
Й БАГАТОРІЧНОМУ
ДОСВІДУ?

ВАМ ЗРУЧНО КОНСУЛЬТУВАТИСЬ
ОНЛАЙН КАНАЛАМИ «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ»?

Вам приємно
відчувати
лояльність, довіру
й підтримку?

ВИ ЗВИКЛИ ДО
ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ?

ВИ ЗАЦІКАВЛЕНІ
У СТАБІЛЬНОСТІ?

!

ВИ БАЖАЄТЕ ПРАЦЮВАТИ З ВІДОМОЮ ТОРГОВЕЛЬНОЮ МАРКОЮ?

РАСТЁМ ВМЕСТЕ!

C УВАЖЕНИЕМ, КОМАНДА NEW TON

Емаль
для радіаторів
Эмаль
для радиаторов

Ґрунт
для пластику
Грунт
для пластика

Емаль для сталевих
та поцинкованих
поверхонь
Эмаль для стальных
и оцинкованных
поверхностей

6-7 стр.

11 стр.

15 стр.

19 стр.

Зміст

Зміст

2

Емаль
універсальна
Эмаль
универсальная

Лак
універсальний
Лак
универсальный

Емаль
для кераміки
та емалевих покриттів
Эмаль
для керамики
и эмалевых покрытий

Емаль жаростійка
Эмаль жаростойкая

Емаль авто
металік
Эмаль авто
металлик

8 стр.

12 стр.

16 стр.

25 стр.

Ґрунт
універсальний
Грунт
универсальный

Емаль
для побутової техніки
Эмаль
для бытовой техники

9 стр.

13 стр.

Емаль суперхром
Эмаль суперхром

Емаль авто зміцнена
акрилатами
Эмаль авто усиленная
акрилатами

20 стр.

17 стр.

Емаль універсальна
з ефектом «металік»
Эмаль универсальная
с эффектом «металлик»

Емаль
для пластику
Эмаль
для пластика

Емаль
флуоресцентна
Эмаль
флуоресцентная

Лак авто
Лак авто

10 стр.

14 стр.

18 стр.

32 стр.

3

Емаль авто
акрилова
Эмаль авто
акриловая

39 стр.

37 стр.

33 стр.

13 стр.
Реставраційна емаль
для кераміки
та емалевих покриттів
Реставрационная эмаль для
керамики и эмалевых покрытий

34 стр.
Емаль авто
для дисків
Эмаль авто
для дисков

35 стр.

20 стр.
Реставраційна емаль
для побутової техніки
Реставрационная эмаль
для бытовой техники

Лак для тонування
ліхтарів
Лак для тонирования
фонарей

Лак авто
акриловий
Лак авто
акриловый

Зміст

Зміст

Ґрунт авто
Грунт авто

Реставраційний
олівець авто
Реставрационный
карандаш авто

Універсальний
знежирювач
Универсальный
обезжириватель

12 стр.

38 стр.
Ґрунт авто
акриловий
Грунт авто
акриловый

36 стр.
4
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Эмаль универсальная

Хутковисихна алкідна емаль, зміцнена
акрилатами (кольори відповідно до Європейського класифікатора RAL). Для
надвірних і внутрішніх робіт. Утворює
міцне ґлянсове покриття, стійке до механічних й атмосферних впливів. Не
вицвітає на сонці та не втрачає блиску.
Використовують для фарбування металевих, бетонних, гіпсотектурних,
дерев’яних, скляних, паперових й інших поверхонь. Зручна для роботи з
трафаретами.
Щоб отримати максимального блиску й надійного захисту, слід після
останнього шару емалі, із 30-хвилинним інтервалом розприскати безбарвний Лак універсальний
NEW TON. Матового ефекту надасть
поверхні Лак універсальний матовий NEW TON.

Быстросохнущая алкидная эмаль, усиленная
акрилатами (цвета согласно Европейскому
классификатору RAL). Для наружных и внутренних работ. Образует прочное глянцевое
покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. Не выгорает на
солнце и не теряет блеска.
Используется для покраски металлических, бетонных, гипсокартонных, деревянных, стеклянных, бумажных и других
поверхностей. Удобна при работе с трафаретами.
Для достижения максимального блеска и
надёжной защиты в качестве заключительного слоя через 30 минут после нанесения
последнего слоя эмали рекомендуется наносить бесцветный Лак универсальный
NEW TON. Матовый эффект создаётся с
помощью Лака универсального матового
NEW TON.

покриття залежно від тов Площа
щини шару складає 0,8–1,0 м —

покрытия в зависимости от тол Площадь
щины слоя составляет 0,8-1,0 м — 150 мл,

висихання 7–10 хвилин за тем Час
ператури +25ºС.
 Об’єм 150, 400 мл.

высыхания 7–10 минут при темпе Время
ратуре +25ºС.
 Объём 150, 400 мл.

2

150 мл, 1,5 – 2,0 м 2 — 400 мл.

new RAL 1036
Темне золото
Темное золото
400 мл

RAL 1001
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Бежева
Бежевая
400 мл

new RAL 3050
Світле золото
Светлое золото
400 мл

RAL 1015

Слонова кістка
Слоновая кость
400 мл

new Бронза
Бронза
400 мл

RAL 1016

Цитриново-жовта
Лимонно-жёлтая
400 мл

RAL 3005

Темно-вишнева
Тёмно-вишнёвая
400 мл

RAL 5003

Глибока синя
Глубокая синяя
400 мл

RAL 3011

RAL 3020

Вишнева
Вишнёвая
400 мл

Червона
Красная
400, 150 мл

RAL 5010

RAL 5015

RAL 4003
Рожева
Розовая
400 мл

RAL 5021

Стандартна синя
Стандартная синяя
400 мл

Блакитна
Голубая
400, 150 мл

Морська хвиля
Морская волна
400 мл

RAL 6010

RAL 6018

RAL 6029

RAL 4005

Фіалкова
Фиолетовая
400 мл

RAL 5022

Темно-синя
Тёмно-синяя
400 мл

RAL 5002

Синя
Синяя
400, 150 мл

Емаль універсальна

Емаль універсальна

Емаль універсальна

RAL 6005

Темно-зелена
Тёмно-зелёная
400 мл

2

1,5 - 2,0 м2 — 400 мл.

new Мідь
Медь
400 мл

RAL 1023

Жовта
Жёлтая
400, 150 мл

new Церковне золото
Церковное золото
400 мл

RAL 2004

Помаранчева
Оранжевая
400 мл

RAL 6006

Хакі-олива
Хаки-олива
400 мл

RAL 7046

RAL 3002

Темно-червона
Тёмно-красная
400 мл

Світло-зелена
Светло-зелёная
400 мл

RAL 8011

Сіра
Серая
400 мл

Коричнева
Коричневая
400 мл

RAL 9006

RAL 9010

Срібляста
Серебристая
400, 150 мл

Біла
Белая
400, 150 мл

Салатна
Салатная
400 мл

RAL 8017

Темно-коричнева
Тёмно-коричневая
400 мл

RAL 9010

Біла матова
Белая матовая
400 мл

RAL 7024

Зелена
Зелёная
400, 150 мл

Темно-сіра
Тёмно-серая
400 мл

RAL 9003

RAL 9005

Сніжно-біла
Снежно-белая
400 мл

Чорна
Чёрная
400, 150 мл

RAL 7035

Світло-сіра
Светло-серая
400 мл

RAL 9005

Чорна матова
Чёрная матовая
400, 150 мл

RAL 9022

Темно-срібляста
Тёмно-серебристая
400 мл
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Лак
универсальный

Ґрунт
універсальний

Грунт
универсальный

Хутковисихний акриловий безбарвний
лак. Призначений для захисту лакофарбового покриття від механічних та
атмосферних впливів. Використовують
як остаточний шар для лакофарбового покриття або самостійно. Утворює
вельми міцне прозоре ґлянсове покриття. Має унікальну здатність посилювати глибину будь-якого кольору. Не
вицвітає на сонці та не втрачає блиску.
Для надвірних і внутрішніх робіт.

Быстросохнущий акриловый бесцветный лак. Предназначен для защиты лакокрасочного покрытия от механических
и атмосферных воздействий. Наносится
в качестве заключительного слоя на лакокрасочное покрытие или самостоятельно. Образует высокопрочное прозрачное
глянцевое покрытие. Имеет уникальное
свойство усиливать глубину любого цвета.
Не выгорает на солнце и не теряет блеска.
Для наружных и внутренних работ.

Надійний захист від иржі, ідеальний підшарок для лакофарбового покриття. Унікальна формула алкідного ґрунту забезпечує надійну адгезію, а також здатність
м’яко згладжувати нерівність поверхні.
Поґрунтований виріб набуває міцности до
механічних й атмосферних впливів.

Надёжная защита от ржавчины, идеальная основа для лакокрасочного покрытия. Уникальная формула алкидного грунта обеспечивает
отличную адгезию, а также способность мягко
сглаживать неровность поверхности. Покрытое грунтом изделие приобретает устойчивость
к механическим и атмосферным воздействиям.

Використовують для підготовки до фарбування металевих, дерев’яних, бетонних,
гіпсотектурних й інших поверхонь.

Используется для подготовки к окрашиванию
металлических, деревянных, бетонных, гипсокартонных и других поверхностей.

Для повищення міцносних властивостей лакофарбового покриття та
створення матового ефекту використовуйте Лак універсальний матовий
NEW TON.

С целью увеличения прочностных характеристик лакокрасочного покрытия и
создания матового эффекта рекомендуется использовать Лак универсальный
матовый NEW TON.





Площа покриття залежно від товщини шару складає 0,8–1,0 м2 – 150 мл,
1,5 – 2,0 м2 — 400 мл.

Площадь покрытия в зависимости от
толщины слоя составляет 0,8–1,0 м2 –
150 мл, 1,5 – 2,0 м2 - 400 мл.

Ґрунт універсальний

Лак універсальний

Лак
універсальний

покриття залежно від товщини
покрытия в зависимости от тол Площа
 Площадь
шару складає 1,5–2,0 м .
щины слоя составляет 1,5–2,0 м .
висихання 10–15 хвилин за темпевысыхания 10–15 минут при темпе Час
 Время
ратури +25ºС. Для надвірних і внутрішніх
ратуре +25ºС. Для наружных и внутренних
2

робіт.

2

работ.

 Об’єм 400 мл.

 Объём 400 мл.

висихання 7–10 хвилин за темвысыхания 7–10 минут при тем Час
 Время
ператури +25ºС.
пературе +25ºС.
 Об’єм 150, 400 мл.
 Объём 150, 400 мл.

Лак ґлянсовий
Лак глянцевый
400, 150 мл

8

Лак матовий
Лак матовый
400 мл

Ґрунт білий
Грунт белый
400 мл

Ґрунт сірий
Грунт серый
400 мл

Ґрунт червоний
Грунт красный
400 мл

ґрунт чорний
Грунт чёрный
400мл
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Эмаль универсальная
с эффектом «металлик»

Хутковисихна акрилова емаль зі значним
умістом металізованого піґменту, що надає
поверхні ориґінального ефекту «металік» і
підкреслює глибінь кольору. Утворює міцне
ґлянсове покриття, тривке до механічних
й атмосферних впливів. Не вицвітає на
сонці та не втрачає блиску. Для надвірних
і внутрішніх робіт.

Быстросохнущая акриловая эмаль с высоким
содержанием металлизированного пигмента,
который придаёт покрытию оригинальный эффект «металлик» и подчёркивает глубину цвета.
Образует высокопрочное глянцевое покрытие,
устойчивое к механическим и атмосферным
воздействиям. Не выгорает на солнце и не теряет блеска. Для наружных и внутренних работ.

Придатна для швидкого та якісного фарбування велосипедів, скутерів, мотоциклів,
автівок, побутової техніки, предметів інтер’єру. Доцільно використовувати для декорування, дизайнерського оформлення,
маркування. Для фарбування металевих,
бетонних, гіпсотектурних, дерев’яних, скляних, паперових й інших поверхонь. Незамінна для роботи з трафаретами.

Используется для быстрой и качественной покраски велосипедов, скутеров, мотоциклов, автомобилей, бытовой техники, предметов интерьера. Рекомендуется для выполнения работ
по декорированию, дизайнерскому оформлению, маркировке. Наносится на металлические, бетонные, гипсокартонные, деревянные,
стеклянные, бумажные и другие поверхности.
Удобна при работе с трафаретами.

покриття залежно від товщини
 Площа
шару й кольору емалі складає 1,5–1,8 м .
висихання 5–7 хвилин за темпера Час
тури +25ºС.
шар сріблястої емалі,
 Завершальний
яким ви зафарбуєте звичайну емаль

покрытия в зависимости от толщи Площадь
ны слоя и цвета эмали составляет 1,5–1,8 м .
высыхания 5–7 минут при темпера Время
туре +25ºС.
эмаль, нанесённая в качестве
 Серебристая
заключительного слоя на обычную эмаль

 Об’єм 400 мл.

 Объём 400 мл.

2

будь-якого кольору, надасть поверхні
виробу неповторного ефекту «металік».

Зелена
Зелёная
400 мл

10

Золотиста
Золотистая
400 мл

Синя
Синяя
400 мл

2

Емаль
для радіаторів

Эмаль
для радиаторов

Міцна хутковисихна біла емаль для внутрішніх робіт. Поліметилсилоксан, що входить
до складу емалі, дозволяє їй витримувати
температуру нагрівання до +100ºС. Хімічна
формула складу емалі ґарантує довговічність
покриття, збереження кольору, блиску,
міцности, забезпечує його стійкість до впливу мийних засобів.

Высокопрочная быстросохнущая белая эмаль
для внутренних работ. Полиметилсилоксан,
входящий в состав эмали, позволяет ей выдерживать температуру нагрева до +100ºС. Химическая формула эмали гарантирует долговечность покрытия, сохранение цвета, блеска,
прочности, обеспечивает его устойчивость к
воздействию моющих средств.

Спеціально розроблена для реставрування та фарбування труб, батарей, радіаторів
опалення тощо.

Специально разработана для реставрации
и покраски труб, батарей, радиаторов отопления и т. д.

покриття залежно від товщини
 Площа
шару емалі становить 1,2-1,5 м .
висихання 7–10 хвилин за темпера Час
тури +25ºС.
фарбувати не вимикаючи опа Можна
лення.
 Об’єм 400 мл.

покрытия в зависимости от тол Площадь
щины слоя составляет 1,2-1,5 м .
высыхания 7–10 минут при темпе Время
ратуре +25ºС.
можно наносить при включённом
 Эмаль
отоплении.
 Объём 400 мл.

2

Емаль для радіаторів

Емаль універсальна металік

Емаль універсальна
з ефектом «металік»

2

любого цвета, создаст на поверхности вашего изделия эффект «металлик».

Срібляста
Серебристая
400 мл

Чорна
Чёрная
400 мл

Фіалкова
Фиолетовая
400 мл

Червона
Красная
400 мл

Бiла
Белая
400 мл
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Эмаль для керамики
и эмалевых покрытий

Емаль для побутової
техніки

Эмаль для бытовой
техники

Призначена для відновлення та фарбування ванн (й акрилових також), раковин,
умивальників, біде, компактів, душових
кабін, керамічної плитки й інших виробів
із фаянсу та кераміки. Для надвірних і внутрішніх робіт.
Важливо! Ретельно підготувати поверхню до фарбування: очистити, відшліфувати наждаковим папером (зняти ґлянс),
знежирити. НЕ ґрунтувати!
Площа покриття залежно від товщини
шару емалі складає 1,2–1,5 м2.
Час висихання 6 годин за температури
+25ºС. Пофарбована поверхня буде готова до експлуатації за 48 годин.
Об’єм 400 мл.

Предназначена для восстановления и окраски ванн (в том числе акриловых), раковин,
умывальников, биде, компактов, душевых
кабин, керамической плитки и других изделий из фаянса и керамики. Для наружных и
внутренних работ.
Важно! Тщательно подготовить поверхность к покраске: очистить, отшлифовать
наждачной бумагой (снять глянец), обезжирить. НЕ грунтовать!
Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя эмали составляет 1,2–1,5 м2.
Время высыхания 6 часов при температуре +25ºС. Окрашенная поверхность может
эксплуатироваться через 48 часов.
Объём 400 мл.

Призначена для реставрування та фарбування побутової техніки: холодильників,
морозильних камер, пральних машин, сушильних барабанів, мікрохвильових
печей, витяжок тощо. Для надвірних і
внутрішніх робіт.
Важливо! Ретельно підготувати поверхню до фарбування: очистити, відшліфувати наждаковим папером (зняти ґлянс), знежирити. НЕ ґрунтувати!
Площа покриття залежно від товщини
шару емалі складає 1,2–1,5 м2.
Час висихання 6 годин за температури
+25ºС. Стійкості до механічних впливів
поверхня набуває за 48 годин.
Об`єм 400 мл.

Предназначена для реставрации и окрашивания бытовой техники: холодильников, морозильных камер, стиральных машин, сушильных барабанов, микроволновых печей,
вытяжек и т. п. Для наружных и внутренних
работ.
Важно! Тщательно подготовить поверхность
к покраске: очистить, отшлифовать наждачной бумагой (снять глянец), обезжирить.
НЕ грунтовать!
Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя составляет 1,2–1,5 м2.
Время высыхания 6 часов при температуре
+25ºС. Стойкость к механическим воздействиям поверхность приобретает через 48 часов.
Объём 400 мл.

Реставраційна емаль
Продукт являє собою тубу з білою емаллю,
справжнім зразком фарби на кришці ковпачка та загостреним, вбудованим в ковпачок пензликом.
Призначений для реставрування кераміки
та емалевих покриттів. Легко ліквідує подряпини і сколи, оновлює зовнішній вигляд.

Міцна водостійка біла емаль, стійка до перепадів температур. Здатна витримувати
температуру до +100ºС. Смоли, що є у складі
емалі, ґарантують довговічність покриття,
збереження кольору, блиску, міцности, забезпечують його стійкість до впливу мийних
засобів.






Высокопрочная водостойкая белая эмаль, устойчивая к перепадам температур. Способна
выдерживать температурные воздействия до
+100ºС. Смолы, входящие в состав эмали, гарантируют долговечность покрытия, сохранение цвета, блеска, прочности, обеспечивают его
устойчивость к воздействию моющих средств.
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Реставрационная эмаль

Реставраційна емаль

Реставрационная эмаль

Продукт представляет собой тубу с белой эмалью, реальным образцом краски на крышке
колпачка и заостренной, встроенной в колпачок кисточкой.
Предназначен для реставрации керамики и
эмалевых покрытий. Легко устраняет царапины и сколы, обновляет внешний вид.

Ефективний засіб для самостійного усунення подряпин та сколів на лакофарбовому покритті побутової техніки.
Продукт являє собою тубу з білою емаллю,
справжнім зразком фарби на кришці ковпачка та загостреним, вбудованим в ковпачок пензликом.
Час висихання 6 годин за температури
+25ºС. Стійкості до механічних впливів
поверхня набуває за 24 години.
Об`єм 10 мл.

Эффективное средство для самостоятельного
устранения царапин и сколов на лакокрасочном покрытии бытовой техники.
Продукт представляет собой тубу с белой эмалью, реальным образцом краски на крышке
колпачка и заостренной, встроенной в колпачок кисточкой.
Время высыхания 6 часов при температуре
+25ºС. Стойкость к механическим воздействиям поверхность приобретает через 24 часа.
Объём 10 мл.



 Объём 10 мл.
Бiла
Белая
400, 10 мл





ям поверхность приобретает через 24 часа.

 Об`єм 10 мл.



Высокопрочная водостойкая алкидная белая
эмаль, устойчивая к перепадам температур.
Способна выдерживать температуру до +100ºС.
Уникальный состав химической формулы эмали
гарантирует долговечность покрытия, сохранение цвета, блеска, прочности, обеспечивает
устойчивость к воздействию моющих средств.




висихання 6 годин за температури
высыхания 6 часов при температуре
 Час
 Время
+25ºС. Стійкості до механічних впливів
+25ºС. Стойкость к механическим воздействиповерхня набуває за 24 години.

Міцна водотривка алкідна біла емаль, стійка до перепадів температур. Здатна витримувати температуру до +100ºС. Склад
її унікальної хімічної формули ґарантує
довговічність покриття, збереження кольору, блиску, міцности, забезпечує його
стійкість до впливу мийних засобів.




Бiла
Белая
400, 10 мл

Емаль для побутової техніки

Емаль для кераміки та емалевих покриттів

Емаль для кераміки
та емалевих покриттів
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Эмаль
для пластика

Ґрунт
для пластику

Грунт
для пластика

Хутковисихна акрилова емаль, стійка до
механічних та атмосферних впливів. Має
повищену еластичність завдяки високому вмісту пластифікаторів. Для надвірних і
внутрішніх робіт.

Быстросохнущая акриловая эмаль, устойчивая
к механическим и атмосферным воздействиям. Отличается повышенной эластичностью
благодаря высокому содержанию пластификаторов. Для наружных и внутренних работ.

Спеціально розроблена для фарбування та
реставрації виробів із різних видів пластмаси: бамперів, молдинґів, декоративних
накладок, корпусів дзеркал. Можна використовувати для фарбування пластикових
меблів, садових інструментів, вінілових
огорож та інших виробів із пластику. Серія
пропонує як гладкі, так і більш рельєфні,
структурні види покриттів.

Специально разработана для покраски и
реставрации изделий из различных видов
пластмассы: бамперов, молдингов, декоративных накладок, корпусов зеркал. Можно
использовать для покраски пластиковой
мебели, садовых инструментов, виниловых
ограждений и других изделий из пластика.
Серия предлагает как гладкие, так и более
рельефные, структурные виды покрытий.

Прозорий однокомпонентний акриловий
ґрунт. Забезпечує високий ступінь адгезії
покривних лаків і фарб до пластикових поверхонь. Завдяки значному вмісту
пластифікаторів вирізняється повищеною еластичністю, заповнює подряпини
й заглиблення. Попередньо заґрунтовану
поверхню можна фарбувати будь-якою
покривною емаллю NEW TON, навіть не
призначеною для виробів із пластмаси.

Прозрачный однокомпонентный акриловый грунт. Обеспечивает высокую степень
адгезии покрывных лаков и красок к пластиковым поверхностям. Отличается повышенной эластичностью благодаря высокому содержанию пластификаторов,
заполняет царапины и углубления. На загрунтованную поверхность можно наносить
любую покрывную эмаль NEW TON, в том
числе эмаль, не предназначенную для изделий из пластмассы.

покриття залежно від товщини
 Площа
шару емалі складає 1,5–2,0 м — 400 мл.
висихання 7–10 хвилин за темпера Час
тури +25ºС.
Пофарбовану поверхню НЕ
 Примітка!
МОЖНА покривати лаком, оскільки емаль
2

еластична!

 Об’єм 400 мл.

покрытия в зависимости от тол Площадь
щины слоя составляет 1,5–2,0 м — 400 мл.
высыхания 7–10 минут при темпе Время
ратуре +25ºС.
Окрашенную поверхность
 Примечание!
НЕЛЬЗЯ покрывать лаком, так как эмаль
2

эластична!

 Объём 400 мл.

Спеціально розроблено, щоби підготувати до фарбування поверхні виробів
із різноманітних сортів пластмаси,
склопластику, термопластику, а саме
автомобільні бампери, дзеркала, спойлери, торпеди, лицювальні формівні
матеріяли, ґратки. Не рекомендовано
використовувати на металі, полістиролі,
полікарбонаті, поліетилені. Для надвірних і внутрішніх робіт.

покрытия в зависимости от
 Площадь
толщины слоя составляет 0,8-1,0 м —

висихання 10–15 хвилин за тем Час
ператури +25ºС.
Правильно підготуйте по Важливо!
верхню до ґрунтування: очистіть,

высыхания 10–15 минут при тем Время
пературе +25ºС.
Правильно подготовить повер Важно!
хность к грунтованию: очистить, от-

 Об’єм 150, 400 мл.

 Объём 150, 400 мл.

2,0 м2 — 400 мл.

відшліфуйте абразивною тканиною,
знежирте антистатичним змивником
для пластмаси.
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RAL 9003
Біла
Белая
400 мл

RAL 9005
Чорна
Чёрная
400 мл

Срібляста
Серебристая
400 мл

Структурна антрацит
Структурная антрацит
400 мл

Структурна сіра
Структурная серая
400 мл

Структурна чорна
Структурная чёрная
400 мл

Специально разработан для подготовки
к покраске изделий из различных видов
пластмассы, стеклопластика, термопластика, таких как автомобильные бамперы,
зеркала, спойлеры, торпеды, отделочные
формованные материалы, решетки. Не
рекомендуется использовать на металле,
полистироле, поликарбонате, полиэтилене. Для наружных и внутренних работ.

покриття залежно від товщини
 Площа
шару складає 0,8-1,0 м — 150 мл, 1,5–
2

Ґрунт для пластику

Емаль для пластику

Емаль
для пластику

2

150 мл, 1,5–2,0 м2 — 400 мл.

шлифовать абразивной тканью, обезжирить антистатической смывкой для
пластмассы.

Ґрунт для пластику прозорий
Грунт для пластика прозрачный
400, 150 мл
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Эмаль жаростойкая

Емаль суперхром

Эмаль суперхром

Високоякісна еластична емаль на основі
кремнійорганічних смол. Температура недовгого
та тривалого нагріву залежить від кольору емалі.
Чорна та срібляста — температура недовгого
нагріву (не більше 4 годин) становить +600ºС,
тривалого — +400ºС. Всі інші кольори: температура недовгого нагріву — +400ºС, тривалого
— +200ºС. Антикорозійні компоненти у складі
емалі ґарантують надійний захист від иржі. Для
надвірних і внутрішніх робіт.

Высококачественная эластичная эмаль на основе
кремнийорганических смол. Температура краткосрочного и длительного нагрева зависит от цвета
эмали. Чёрная и серебристая — температура краткосрочного нагрева (не более 4 часов) — +600ºС, длительного — +400ºС. Для остальных цветов температура краткосрочного нагрева — +400ºС, длительного
— +200ºС. Антикоррозийные компоненты, включённые в состав эмали, гарантируют надёжную защиту
от ржавчины. Для наружных и внутренних работ.

Хутковисихна емаль на основі синтетичних акрилових смол. Утворює декоративне ґлянсове покриття з металевим блиском.
Завдяки «дзеркальному» ефекту хромування має високу відбивну властивість. Для
внутрішніх робіт.

Быстросохнущая эмаль на основе синтетических акриловых смол. Образует декоративное глянцевое покрытие с металлическим
блеском. Обладает высокой отражающей
способностью благодаря «зеркальному» эффекту хромирования. Для внутренних работ.

Розроблено спеціально для фарбування поверхонь, що зазнають впливу високих температур, — печей, бойлерів, камінів, котлів,
радіаторів, супортів, двигунів, вихлипних
труб, а також виробничого обладнання.

Разработана специально для окрашивания поверхностей, подверженных воздействию высоких
температур, — печей, бойлеров, каминов, котлов,
радиаторов, суппортов, двигателей, выхлопных
труб, а также производственного оборудования.

Придатна для реставрації та декоративного фарбування гладких поверхонь
виробів із металу, дерева, скла, кераміки,
деяких сортів пластмаси. Незамінна для
фарбування творів мистецтва й елементів
декору: картинних рам, гербів, кубків,
фраґментів люстр, статуеток, свічників, а
також ікон.

Применяется для реставрации и декоративной покраски гладких поверхностей изделий из металла, дерева, стекла, керамики, некоторых видов пластмассы. Широко
используется для окрашивания произведений искусства и элементов декора: картинных рам, гербов, кубков, фрагментов люстр,
статуэток, подсвечников, а также икон.

Увага! Не ґрунтуйте поверхню перед фарбуванням, оскільки ґрунт не витримує високих температур.

Внимание! Категорически запрещено грунтовать
окрашиваемую поверхность, поскольку грунт не выдерживает высоких температур.

Особливості! Емаль набуває своїх якостей одразу після першого прогрівання до +180-200ºС протягом 15 хвилин. Доти емаль може трохи осипатись із поверхні.

Особенности! Эмаль приобретает свои свойства
сразу после первого прогревания до +180–200ºС в
течение 15 минут. До этого эмаль может слегка осыпаться с поверхности.

Важливо! Чітко дотримуватись температурного режиму: температура балона, середовища й фарбівної поверхні має становити
+20–25ºС. Щоби зберегти «дзеркальний»
ефект, пофарбовану поверхню не слід лакувати.

Важно! Чётко придерживаться температурного режима: температура баллона, окружающей
среды и окрашиваемой поверхности должна составлять +20–25ºС. С целью сохранения
«зеркального» эффекта не рекомендуется покрывать окрашенную поверхность лаком.

покриття залежно від товщини шару
 Площа
емалі становить 1,2–2,0 м .
висихання 7-10 хвилин за температури
 Час
+25ºС.
 Об’єм 400 мл.
2
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покрытия в зависимости от толщины
 Площадь
слоя составляет 1,2–2,0 м .
высыхания 7–10 минут при температу Время
ре +25ºС.
 Объём 400 мл.
2

Біла
Белая
400 мл

Жовта
Жёлтая
400 мл

Антрацит
Антрацит
400 мл

Золотиста
Золотистая
400 мл

Коричнева
Коричневая
400 мл

Сіра
Серая
400 мл

Синя
Синяя
400 мл

Срібляста
Серебристая
400 мл

Червона
Красная
400 мл

Чорна
Чёрная
400 мл

покриття залежно від товщини ша Площа
ру й кольору емалі становить 2,0–2,5 м .
висихання 7–10 хвилин за темпера Час
тури +25ºС.
 Об’єм 400 мл.
2

Хром Золото
Хром Золото
400 мл

Емаль суперхром

Емаль жаростiйка

Емаль жаростійка

покрытия в зависимости от толщи Площадь
ны слоя и цвета эмали составляет 2,0-2,5 м .
высыхания 7–10 минут при темпе Время
ратуре +25ºС.
 Объём 400 мл.

Хром Мідь
Хром Медь
400 мл

2

Хром Срібло
Хром Серебро
400 мл
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Эмаль флуоресцентная

Хутковисихна акрилова емаль зі значним умістом флуоресцентного піґменту.
Утворює міцне покриття з повищеними властивостями яскравости. Стійка
до механічних та атмосферних впливів.
Не вицвітає на сонці. Для надвірних і
внутрішніх робіт.

Быстросохнущая акриловая эмаль с высоким
содержанием флуоресцентного пигмента. Образует прочное покрытие с повышенными яркостными характеристиками. Отличается устойчивостью к механическим и атмосферным
воздействиям. Не выгорает на солнце. Для наружных и внутренних работ.

Використовують для оформляння рекламних щитів, вказівних знаків, різноманітного маркування, а також для виконання яскравого дизайну домашніх
інтер’єрів, клубів, барів, дискотек. Фарбує металеві, бетонні, гіпсотектурні, дерев’яні, скляні, паперові й інші поверхні,
попередньо заґрунтовані білим ґрунтом.
Зручна для роботи з трафаретами.

Используется для оформления рекламных вывесок, указательных знаков, различной маркировки, а также для выполнения яркого дизайна домашних интерьеров, клубов, баров,
дискотек. Наносится на металлические, бетонные, гипсокартонные, деревянные, стеклянные, бумажные и другие поверхности,
предварительно загрунтованные белым грунтом. Удобна при работе с трафаретами.

отримати максимального блиску
 Щоб
й надійного захисту, слід після остан-

достижения максимального блеска и
 Для
оптимальной защиты в качестве заключи-

Перед фарбуванням по Важливо!
верхню заґрунтуйте білим ґрунтом.
покриття залежно від товщини
 Площа
шару й кольору емалі складає 1,0-1,2 м .
висихання 7–10 хвилин за темпе Час
ратури +25ºС.
 Об’єм 400 мл.

Предварительно загрунтовать окра Важно!
шиваемую поверхность белым грунтом.
покрытия в зависимости от толщи Площадь
ны слоя и цвета эмали составляет 1,0–1,2 м .
высыхания 7–10 минут при темпера Время
туре +25ºС.
 Объём 400 мл.

нього шару емалі, із 30-хвилинним
інтервалом розприскати безбарвний
Лак універсальний NEW TON. Матового ефекту надасть поверхні Лак
універсальний матовий NEW TON.

2
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RAL 0096
Рожева
Розовая
400 мл

RAL 1026
Жовта
Жёлтая
400 мл

RAL 3024
Помаранчева
Оранжевая
400 мл

тельного слоя через 30 минут после нанесения последнего слоя эмали следует наносить бесцветный Лак универсальный NEW
TON. Матовый эффект создаётся с помощью
Лака универсального матового NEW TON.

RAL 3026
Червона
Красная
400 мл

Емаль для сталевих
та поцинкованих
поверхонь

Эмаль для стальных
и оцинкованных
поверхностей

Високоякісна емаль на основі європейських алкідних смол. Утворює міцне
ґлянсове покриття, стійке до механічних
та атмосферних впливів. Не вицвітає на
сонці. Антикорозійні компоненти у складі
емалі ґарантують надійний захист від
иржі. Це дозволяє емалювати поверхню без попереднього ґрунтування. Для
надвірних і внутрішніх робіт.

Высококачественная эмаль на основе европейских алкидных смол. Образует прочное глянцевое покрытие, устойчивое к механическим и
атмосферным воздействиям. Не выгорает на
солнце. Антикоррозийные компоненты, включённые в состав эмали, гарантируют надёжную
защиту от ржавчины. Это позволяет наносить
эмаль без предварительного грунтования поверхностей. Для наружных и внутренних работ.

Призначена для фарбування та реставрації
металочерепиці, профнастилу, саморізів
й інших сталевих і поцинкованих поверхонь, покритих поліестеровими, порошковими, поліуретановими фарбами.
Площа покриття залежно від товщини
шару та кольору емалі складає 1,5–2,0 м2.
Час висихання 7–10 хвилин за температури +25ºС.
Пофарбована поверхня придатна до
експлуатації за 24 години.
Об’єм 400 мл.

Предназначена для покраски и реставрации
металлочерепицы, профнастила, саморезов
и других стальных и оцинкованных поверхностей, покрытых полиэстеровыми, порошковыми, полиуретановыми красками.
Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя и цвета эмали составляет 1,5–2,0 м2.
Время высыхания 7–10 минут при температуре +25ºС.
Окрашенная поверхность готова к эксплуатации через 24 часа.
Объём 400 мл.






Емаль для сталевих та поцинкованих поверхонь

Емаль флуоресцентна

Емаль флуоресцентна






2

RAL 5016
Синя
Синяя
400 мл

RAL 9015
Зелена
Зелёная
400 мл

RAL 3005
Темно-вишнева
Тёмно-вишнёвая
400 мл

RAL 3011
Вишнева
Вишнёвая
400 мл

RAL 5010
Стандартна синя
Стандартная синяя
400 мл

RAL 6005
Темно-зелена
Тёмно-зелёная
400 мл

RAL 8017
Темно-коричнева
Тёмно-коричневая
400 мл

RAL 9006
Срібляста
Серебристая
400 мл
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Эмаль авто усиленная
акрилатами

Надміцна алкідна емаль, зміцнена акрилатами. Утворює довговічне ґлянсове покриття стійке до механічних та атмосферних впливів. Не вицвітає на сонці й не
втрачає блиску.

Высокопрочная алкидная эмаль, усиленная
акрилатами. Образует долговечное глянцевое покрытие устойчивое к механическим и
атмосферным воздействиям. Не выгорает на
солнце и не теряет блеска.

Розроблено спеціально для виконання поточного ремонту, фарбування, реставрації
лакофарбового покриття автівок, мотоциклів, моторолерів, велосипедів, снігоходів, сільськогосподарської техніки, невеликих плавзасобів (вище ватерлінії),
зокрема човнів, скутерів, катерів тощо.
Придатна також для фарбування металевих, скляних, дерев’яних, бетонних,
деяких пластмасових поверхонь. Для
надвірних і внутрішніх робіт.
Площа покриття залежно від кольору
й товщини шару емалі становить 0,8 –
1,0 м2 —150 мл, 1,5-2,0 м2 — 400 мл.
Час висихання 20–25 хв за t +25ºС.
На кришці балона взірець справжнього
кольору емалі.
Об’єм 150, 400 мл.

Разработана специально для выполнения
мелкого ремонта, покраски, реставрации
лакокрасочного покрытия автомобилей,
мотоциклов, мотороллеров, велосипедов,
снегоходов, сельскохозяйственной техники, мелких плавсредств (выше ватерлинии),
в том числе лодок, скутеров, катеров и т. п.
Используется также для окрашивания металлических, стеклянных, деревянных, бетонных, некоторых пластмассовых поверхностей. Для наружных и внутренних работ.
Площадь покрытия в зависимости от цвета
и толщины слоя составляет 0,8–1,0 м2 —
150 мл, 1,5-2,0 м2 — 400 мл.
Время высыхания 20–25 мин при t +25ºС.
На крышке баллона реальный образец
цвета эмали.
Объём 150, 400 мл.

Реставраційний
олівець

Реставрационный
карандаш

Фарба автомобільна в алюмінієвій тубі з
загостреним пензликом. На кришці взірець
справжнього кольору емалі.

Краска автомобильная в алюминиевой тубе
с заострённой кисточкой. На колпачке реальный образец цвета эмали.

Унікальний реставраційний засіб, щоб самотужки усунути подряпини та сколи лакофарбового покриття автівки.
Час висихання 20–25 хв за t +25ºС.

Уникальное реставрационное средство для
самостоятельного устранения царапин и сколов на лакокрасочном покрытии автомобиля.
Время высыхания 20–25 мин при t +25ºС.

NEW TON. Полірувати рекомендовано
за 5–7 днів.

NEW TON. Полировать рекомендуется
спустя 5–7 дней.






105
Офелія
Офелия
150, 400 мл

106
Нарва
Нарва
150, 400 мл

107
Баклажан
Баклажан
150, 400, 12 мл

108
Лілія
Лилия
150, 400 мл

110
Рубiн
Рубин
150, 400, 12 мл

118
Кармен
Кармен
150, 400, 12 мл

120
Гобі
Гоби
150, 400, 12 мл

121
Реклама
Реклама
150, 400, 12 мл

127
Вишня
Вишня
150, 400, 12 мл

127/80
Стигла вишня
Спелая вишня
150, 400 мл

140
Яшма
Яшма
150, 400, 12 мл

165
Корида
Коррида
150, 400 мл

170
Торнадо
Торнадо
150, 400, 12 мл

180
Гранат
Гранат
150, 400, 12 мл

182
Романс
Романс
150, 400, 12 мл

201
Біла
Белая
150, 400, 12 мл

202 (H)
Біла
Белая
150, 400, 12 мл

202 (S)
Сніжно-біла
Снежно-белая
150, 400 мл

208
Охра
Охра
150, 400 мл

210
Примула
Примула
150, 400 мл

215
Сафарі
Сафари
150, 400, 12 мл

225
Жовта
Жёлтая
150, 400 мл

228
Чайна троянда
Чайная роза
150, 400, 12 мл

233
Біла
Белая
150, 400, 12 мл

235
Бежева
Бежевая
150, 400, 12 мл

236
Бежева
Бежевая
150, 400, 12 мл

302
Ліана
Лиана
150, 400 мл

303
Хакі
Хаки
150, 400, 12 мл









 Об`єм 12 мл.
 Объём 12 мл.
Емаль з ефектом «металік»
Эмаль с эффектом «метал Примітка!
 Примечание!
слід залакувати безбарвним лаком
лик» следует вскрыть бесцветным лаком
20

28
Помаранч
Апельсин
150, 400 мл

Емаль авто зміцнена акрилатами

Емаль авто зміцнена акрилатами

Емаль авто зміцнена
акрилатами
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394
Темно-зелена
Тёмно-зелёная
150, 400, 12 мл

309/355
Гренадер
Гренадёр
150, 400, 12 мл

400/470
Босфор
Босфор
150, 400, 12 мл

325
Липа зелена
Липа зелёная
150, 400, 12 мл

403
Монте-Карло
Монте-Карло
150, 400 мл, 12 мл

325
Морська безодняМорская пучина
400, 12 мл

405
Арахіс
Арахис
150, 400 мл

330
Зелена
Зелёная
150, 400 мл

410
Світло-синя
Светло-синяя
150, 400 мл

377
Мурена
Мурена
150, 400, 12 мл

417
Пiцунда
Пицунда
400, 12 мл

1025
Помаранчева
Оранжевая
150, 400 мл

Динґо
Динго
150, 400 мл

1035
Помаранчева
Желтая
150, 400, 12 мл

1115
Синя
Синяя
150, 400 мл

5835
Зелена
Зелёная
150, 400, 12 мл

Біла ніч (ГАЗ)
Белая ночь (ГАЗ)
400 мл

Біла (ГАЗ)
Белая (ГАЗ)
150, 400, 12 мл

Цитрус РАФ
Цитрус РАФ
400 мл

Богдан
Богдан
150, 400 мл

Юніор
Юниор
400 мл

Чорна ґлянсова
Чёрная глянцевая
150, 12 мл

Чорна матова
Чёрная матовая
150, 12 мл

10 L
Біла
Белая
150, 400, 12 мл

11 U
Молочно-біла
Молочно-белая
150, 400, 12 мл

22 L
Блакитна хвиля
Голубая волна
12 мл

52 U
Дорожньо-жовта
Дорожно-жёлтая
12 мл

Емаль авто зміцнена акрилатами

Емаль авто зміцнена акрилатами

307
Зелений сад
Зелёный сад
150, 400, 12 мл

DAEWOO
CHEVROLET
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420
Балтика
Балтика
150, 400, 12 мл

425
Адріатика
Адриатика
150, 400 мл

427
Сіро-блакитна
Серо-голубая
150, 400 мл

428
Медео
Медео
150, 400 мл

449
Океан
Океан
150, 400, 12 мл

456
Темно-синя
Тёмно-синяя
150, 400, 12 мл

464
Валентина
Валентина
150, 400, 12 мл

506
Ґольфстрим
Гольфстрим
400 мл

564
Кипарис
Кипарис
150, 400 мл

601
Чорна
Чёрная
150, 400, 12 мл

671
Світло-сіра
Светло-серая
150, 400 мл

793
Темно-коричнева
Тёмно-коричневая
150, 400 мл

440
Атлантик
Атлантик
150, 400 мл

447
Синя ніч
Синяя ночь
150, 400, 12 мл

507
Наутілус
Наутилус
400 мл

509
Темно-бежева
Тёмно-бежевая
150, 400, 12 мл

1015
Червона
Красная
150, 400, 12 мл

1021
Лотос
Лотос
150, 400, 12 мл

73 L
Супер червона
Супер красная
150, 400, 12 мл

85 U
Темно-синя (чорниця)
Тёмно-синяя (черника)
12 мл
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Комерційні
авто
Коммерческие
авто

Opel
Белый 01 (474)
Білий
400 мл

Ford
Красный 01(С)
Червоний
400 мл

Volkswagen
Белая 01 (LH9D)
Білий
400 мл

Ford
Белый 03 (7VTА)
Білий
400 мл

Toyota 202
Чорна
Чёрная
12 мл

Volkswagen
Белая 02 (L902)
Білий
400 мл

Mercedes
Белый 01 (147)
Білий
400 мл

Volkswagen
Синий 01(LH5P)
Синій
400 мл

Mercedes
Белый 02 (147)
Белая
400 мл

Renault
Белый 01 (D31)
Білий
400 мл

Mercedes
Синий 02 (5376)
Синій
400 мл

Базове покриття у двокомпонентній системі
«Металік+Лак». Система містить акрилову емаль з високим умістом металізованого
піґменту, який надає покриттю ориґінального
ефекту «металік» і безбарвний акриловий
автомобільний лак. Лак є завершальним захисним шаром, що воднораз формує глибину кольору, посилює ґлянс. Поєднання зазначених компонентів дозволяє отримати
міцне покриття, стійке до механічних та атмосферних впливів, яке не вицвітає на сонці
й не втрачає блиску.
Систему «Металік+Лак» розроблено спеціально для виконання поточного ремонту, фарбування, реставрації лакофарбового покриття автівок, мотоциклів,
моторолерів, велосипедів й іншого транспорту. Для надвірних і внутрішніх робіт.
Площа покриття залежно від кольору
й товщини шару емалі становить 0,8–
1,0 м2 — 150 мл, 1,5-2,0 м2 — 400 мл.
Час висихання 10–15 хв за t +25ºС.
На кришці балона взірець справжнього
кольору емалі.
Завершальним шаром за 30 хвилин
після останнього шару емалі має бути безбарвний Лак автомобільний
NEW TON.
Об`єм 400, 150 мл.







Эмаль авто металлик

Базовое покрытие в двухкомпонентной системе
«Металлик+Лак». Система включает акриловую
эмаль с высоким содержанием металлизированного пигмента, который придаёт покрытию оригинальный эффект «металлик», и бесцветный
акриловый автомобильный лак. Лак наносится в
качестве заключительного защитного слоя, при
этом формирует глубину цвета, усиливает глянец. Сочетание указанных компонентов позволяет получить прочное покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям, которое
не выгорает на солнце и не теряет блеска.

Емаль авто металік

Емаль авто зміцнена акрилатами

Toyota 040
Біла
Белая
150, 400, 12 мл

Ford
Белый 02 (2А)
Білий
400 мл
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Емаль авто металік

TOYOTA

Система «Металлик+Лак» разработана специально для выполнения мелкого ремонта,
покраски, реставрации лакокрасочного покрытия автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, велосипедов и других транспортных
средств. Для наружных и внутренних работ.
Площадь покрытия в зависимости от
цвета и толщины слоя составляет 0,8–
1,0 м 2 — 150 мл, 1,5-2,0 м 2 — 400 мл.
Время высыхания 10-15 мин при t +25ºС.
На крышке баллона реальный образец
цвета эмали.
В качестве заключительного слоя через
30 минут после нанесения последнего
слоя эмали следует нанести бесцветный
Лак автомобильный NEW TON.
Объём 400, 150 мл.







Реставраційний
олівець

Реставрационный
карандаш

Фарба автомобільна в алюмінієвій тубі з
загостреним пензликом. На кришці взірець
справжнього кольору емалі.

Краска автомобильная в алюминиевой тубе
с заострённой кисточкой. На колпачке реальный образец цвета эмали.

Унікальний реставраційний засіб, щоб самотужки усунути подряпини та сколи лакофарбового покриття автівки.
Час висихання 20–25 хв за t +25ºС.

Уникальное реставрационное средство для
самостоятельного устранения царапин и сколов на лакокрасочном покрытии автомобиля.

NEW TON. Полірувати рекомендовано
за 5–7 днів.

NEW TON. Полировать рекомендуется
спустя 5–7 дней.

Время высыхания 20–25 мин при t +25ºС.


 Об`єм 12 мл.
 Объём 12 мл.
Емаль з ефектом «металік»
Эмаль с эффектом «метал Примітка!
 Примечание!
слід залакувати безбарвним лаком
лик» следует вскрыть бесцветным лаком
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100 мет.
Тріумф
Триумф
150, 400, 12 мл

104 мет.
Калина
Калина
150, 400, 12 мл

105 мет.
Франконія
Франкония
150, 400, 12 мл

152 мет.
Паприка
Паприка
150, 400, 12 мл

125 мет
Антарес
Антарес
12 мл

190 мет
Каліфорнійський мак
Калифорнийский мак
12 мл

128 мет.
Іскра
Искра
150, 400, 12 мл

360 мет.
Сочі
Сочи
150, 400, 12 мл

363 мет.
Цунамі
Цунами
150, 400, 12 мл

371 мет.
Амулет
Амулет
150, 400, 12 мл

383 мет.
Ніаґара
Ниагара
400, 12 мл

385 мет.
Смарагд
Изумруд
150, 400, 12 мл

387 мет.
Папірус
Папирус
150, 400, 12 мл

192 мет.
Портвейн
Портвейн
12 мл

391 мет.
Робін Ґуд
Робин Гуд
12 мл

399 мет.
Тютюн
Табак
400, 12 мл

408 мет.
Чароїт
Чароит
400, 12 мл

412 мет.
Реґата
Регата
150, 400, 12 мл

415 мет.
Електрон
Электрон
150, 400, 12 мл

416 мет.
Фея
Фея
150, 400, 12 мл

421 мет.
Афаліна
Афалина
150, 400, 12 мл

446 мет.
Сапфір
Сапфир
150, 400, 12 мл

448 мет.
Рапсодія
Рапсодия
150, 400, 12 мл

451 мет.
Чорниця
Черника
400 мл

453 мет.
Капрі
Капри
400, 12 мл

460 L мет.
Аквамарин люкс
Аквамарин люкс
400 мл

478 мет.
Cлива
Слива
150, 400, 12 мл

482 мет
Чорниця
Черника
12 мл

50343 мет.
Синя
Синяя
150, 400, 12 мл

602 мет.
Авантюрін
Авантюрин
150, 400, 12 мл

129 мет.
Вікторія
Виктория
150, 400, 12 мл

132 мет.
Вишня
Вишня
150, 400, 12 мл

150 мет.
Дефіле
Дефиле
12 мл

206 мет.
Тала вода
Талая вода
150, 400, 12 мл

230 мет.
Перлина
Жемчуг
150, 400, 12 мл

245 мет.
Золота нива
Золотая нива
150, 400, 12 мл

270 мет.
Ніфертіті
Нифертити
150, 400, 12 мл

276 мет.
Приз
Приз
150, 400, 12 мл

277 мет.
Антилопа
Антилопа
150, 400, 12 мл

419 мет.
Опал
Опал
150, 400, 12 мл

277 L мет.
Антилопа люкс
Антилопа люкс
150, 400, 12 мл

280 мет.
Міраж
Мираж
150, 400, 12 мл

281 мет.
Кришталь
Хрусталь
150, 400, 12 мл

286 мет.
Опатія
Опатия
150, 400 мл

301 мет.
Срібляста верба
Серебристая ива
12 мл

3049 мет.
Зелена
Зелёная
150, 400, 12 мл

460 мет.
Аквамарин
Аквамарин
12 мл

308 мет.
Осока
Осока
400 мл

310 мет.
Валюта
Валюта
150, 400, 12 мл

311 мет
Iгуана
Игуана
150, 400, 12мл

322 мет
Колумбійська зелень
Колумбийская зелень
12 мл

345 мет.
Оливкова
Оливковая
150, 400 мл

347 мет.
Золото інків
Золото инков
150, 400, 12 мл

499 мет.
Рив’єра
Ривьера
150, 400, 12 мл

606 мет.
Чумацький Шлях
Млечный Путь
150, 400, 12 мл

487 мет.
Лаґуна
Лагуна
150, 400, 12 мл

498 мет.
Лазурово-синя
Лазурно-синяя
150, 400, 12 мл

610 мет.
Рислінґ
Рислинг
150, 400, 12 мл

620 мет.
Мускат
Мускат
12 мл

Емаль авто металік

Емаль авто металік
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LADA
металік
металлик
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665 мет.
Космос
Космос
150, 400, 12 мл

963 мет.
Зелена
Зелёная
150, 400, 12 мл

мет.
Посейдон
Посейдон
12 мл
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628 мет.
Нептун
Нептун
150, 400, 12 мл

630 мет.
Кварц
Кварц
150, 400, 12 мл

670 мет.
Сандал
Сандал
400 мл

690 мет.
Снігова королева
Снежная королева
150, 400, 12 мл

мет.
Скат
Скат
400, 12 мл

мет.
Буран
Буран
150, 400, 12 мл

640 мет.
Срібляста
Серебристая
150, 400, 12 мл

70201 мет.
Срібляста
Серебристая
150, 400, 12 мл

мет.
Сільвер
Сильвер
150, 400, 12 мл

650 мет.
Совіньон
Совиньон
12 мл

80201 мет.
Срібляста
Серебристая
12 мл

мет.
Циклон
Циклон
400, 12 мл

660 мет.
Альтаїр
Альтаир
12 мл

871167 мет.
Панакота
Паннакота
150, 400, 12 мл

мет.
Омега
Омега
400 мл

04 U мет.
Міська сіра
Городская серая
150, 400, 12 мл

05 U мет.
Туманно-блакитна
Туманно-голубая
150, 400, 12 мл

06 U мет.
Вогняно-червона
Огненно-красная
150, 400, 12 мл

20 U мет.
Темно-синя
Тёмно-синяя
150, 400, 12 мл

21 U мет.
Азуритова синя
Азуритовая синяя
12 мл

23 М мет.
Небесно-блакитна
Небесно-голубая
12 мл

26 U мет.
Темно-синя перлина
Тёмно-синий жемчуг
12 мл

31 U мет.
Джинсово-синя
Джинсово-синяя
12 мл

34 U мет.
Зелений модерн
Зелёный модерн
12 мл

35 U мет.
Ментолово-зелена
Ментолово-зелёная
12 мл

36 U мет.
Позолочено-зелена
Позолочено-зелёная
12 мл

42 U мет
Блакитно-зелена
Голубовато-зелёная
150, 400, 12 мл

43 U мет.
Світло зелена
Светло-зелёная
12 мл

46 U мет.
Зелене листя
Зелёная листва
12 мл

48 L мет.
Зелена кентерберійська
Зелёная кентерберийская
12 мл

49 U мет.
Жовто-зелена
Жёлто-зелёная
12 мл

58 U мет.
Темно-бірюзова
Тёмно-бирюзовая
12 мл

60 U мет.
Світле золото
Светлое золото
12 мл

60 F мет.
Золотиста
Золотистая
150, 400, 12 мл

50 F мет.
Апалачі (золото)
Апаллаччи (золото)
12 мл

62 U мет.
Хакі бежева
Хаки бежевая
150, 400, 12 мл

51 U мет.
Золотисто-жовта
Золотисто-жёлтая
12 мл

64 L мет.
Бежева
Бежевая
12 мл

12 U мет.
Блакитний океан
Голубой океан
12 мл

Емаль авто металік

Емаль авто металік

626 мет.
Мокрий асфальт
Мокрый асфальт
150, 400, 12 мл

DAEWOO
CHEVROLET
металік
металлик

33 U мет.
Спортивно-блакитна
Спортивно-голубая
150, 400, 12 мл

44 V мет.
Зелений хакі
Зелёный хаки
12 мл

54 U мет.
Помаранчева
Оранжевая
12 мл

68 U мет.
Меланж беж
Меланж беж
12 мл
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71 F мет.
Нічний вогонь
Ночной огонь
150, 400, 12 мл

72 U мет
Червоно-помаранчева
Красно-оранжевая
12 мл

74 U мет.
Червона
Красная
150, 400, 12 мл

75 U мет.
Мідяно-помаранчева
Медно-оранжевая
12 мл

77 L мет.
Червоний рубін
Красный-рубин
12 мл

Skoda 9202 мет.
12 мл

Skoda 9P
12 мл

Емаль авто металік

Емаль авто металік

70 U мет.
Червона скеля
Красная скала
150, 400, 12 мл

Skoda 9153 мет.
12 мл

CHERY
металік
металлик
77 U мет.
Рубіново-червона
Рубиново-красная
12 мл

79 U мет.
Піщана сіра
Песчаная серая
12 мл

80 U мет.
Світло-сіра
Светло-серая
12 мл

81 U мет.
Гладка сіра
Гладкая серая
12 мл

83 U мет.
Небесно-сіра
Небесно-серая
12 мл

83 L мет.
Чорний перламутр
Чёрный перламутр
12 мл

CB мет.
12 мл

LA1C мет.
12 мл

QQR
12 мл

BG01 мет.
12 мл

LA7W мет.
12 мл

GEELY
металік
металлик
85 L мет.
Примарно-сіра
Призрачно-серая
12 мл

87 U мет.
Чорна перлина
Чёрный жемчуг
150, 400, 12 мл

88 U
Темно-сіра
Тёмно-серая
12 мл

91 L мет.
Оливково-срібна
Оливково-серебряная
12 мл

92 U мет.
Сріблясто-сіра
Серебристо-серая
150, 400, 12 мл

95 U мет.
Темно-срібляста
Тёмно-серебристая
12 мл

Сріблястий бамбук
Серебристый бамбук
12 мл

HP020 мет.
12 мл

205 мет.
12 мл

JSR01 мет.
12 мл

JLS01 CK мет.
12 мл

BL MK мет.
12 мл

HYUNDAI
металік
металлик

SKODA
металік
металлик
30

049 мет.
12 мл

Skoda 9102 мет.
Срібло
Серебро
12 мл

Skoda 9460 мет.
Темно-синя
Тёмно-синяя
12 мл

Skoda 9570 мет.
Темно-зелена
Тёмно-зелёная
12 мл

Skoda 9910 мет.
Чорна
Чёрная
12 мл

EB мет.
12 мл

5R
12 мл

5S мет.
12 мл

SAE мет.
12 мл
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Лак авто

Ґрунт авто

Грунт авто

Безбарвний акриловий лак. Розроблено спеціально для двокомпонентної
системи «Металік+Лак», базовим шаром якої є широка кольорова палітра
автомобільних емалей з ефектом
«металік». Лак є завершальним шаром будь-якої емальованої поверхні.
Утворює надміцне прозоре покриття,
стійке до механічних та атмосферних
впливів. Має унікальну властивість надавати глибини будь-якому кольору,
посилює ґлянсовий ефект. Не вицвітає
на сонці й не втрачає блиску. Для
надвірних і внутрішніх робіт.

Бесцветный акриловый лак. Разработан
специально для двухкомпонентной системы «Металлик+Лак», в которой базовым
слоем является широкая цветовая палитра автомобильных эмалей с эффектом
«металлик». Лак наносится в качестве
заключительного слоя на эмаль. Образует высокопрочное прозрачное покрытие,
устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. Обладает уникальной
способностью придавать глубину любому
цвету, усиливает глянцевый эффект. Не
выгорает на солнце и не теряет блеска.
Для наружных и внутренних работ.

Надійний захист від корозії, ідеальна основа для лакофарбового покриття автівок.
Утворює хутковисихний захисний шар
готовий до шліфування вже за 30 хвилин після ґрунтування. Має високий
ступінь адгезії, м’яко згладжує нерівності,
заповнює подряпини й заглиблення,
що утворились за попереднього оброблення. Високий відсоток сухого залишку автоґрунту зменшує витрату автоемалі
на 30%. Заґрунтована поверхня стійка до
механічних та атмосферних впливів.

Надёжная защита от коррозии, идеальная основа для автомобильного лакокрасочного покрытия. Образует прочный быстросохнущий защитный слой, готовый к шлифовке уже через
30 минут после нанесения. Отличается высокой
степенью адгезии, мягко сглаживает неровности, заполняет царапины и углубления, которые
образовались при обработке предыдущих слоев.
Высокий процент сухого остатка автомобильного
грунта позволяет уменьшить расход автоэмали
на 30%. Загрунтованная поверхность устойчива
к механическим и атмосферным воздействиям.

Система «Металік+Лак» слугує для виконання поточного ремонту, фарбування, реставрації лакофарбового покриття автівок, мотоциклів, моторолерів,
велосипедів та інших транспортних
засобів.

Система «Металлик+Лак» предназначена для выполнения мелкого ремонта,
покраски, реставрации лакокрасочного покрытия автомобилей, мотоциклов,
мотороллеров, велосипедов и других
транспортных средств.

Використовують для підготовки до
фарбування та реставрації лакофарбового покриття автівок, мотоциклів,
моторолерів, велосипедів, снігоходів,
сільськогосподарської техніки, невеликих плавзасобів (вище ватерлінії), зокрема човнів, скутерів, катерів тощо. Для
надвірних і внутрішніх робіт.

Используется для подготовки к покраске
или реставрации лакокрасочного покрытия автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, велосипедов, снегоходов, сельскохозяйственной техники, мелких плавсредств
(выше ватерлинии), в том числе лодок, скутеров, катеров и т. п. Для наружных и внутренних работ.

покриття залежно від товщипокрытия в зависимости от
 Площа
 Площадь
ни шару становить 1,0-1,5 м .
толщины слоя составляет 1,0-1,5 м .
висихання 7-10 хвилин за темвысыхания 7-10 минут при
 Час
 Время
ператури +25ºС.
температуре +25ºС.
 Об’єм 150, 400 мл.
 Объём 150, 400 мл.
2

2

Лак безбарвний
Лак бесцветный
400,150, 12мл
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Ґрунт авто

Лак авто

Лак авто

висихання 10–15 хвилин за темпевысыхания 10–15 минут при темпе Час
 Время
ратури +25ºС.
ратуре +25ºС.
покриття залежно від товщини
покрытия в зависимости от тол Площа
 Площадь
шару становить 1,5-2,0 м .
щины слоя составляет 1,5–2,0 м .
 Об’єм 400 мл.
 Объём 400 мл.
2

Ґрунт білий
Грунт белый
150, 400 мл

2

Ґрунт сірий
Грунт серый
150, 400, 12 мл

Ґрунт червоний
Грунт красный
150, 400, 12 мл
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Лак для тонирования
фонарей

Лак авто
акриловий

Лак авто
акриловый

Хутковисихний напівпрозорий акриловий лак. Спеціально розроблено для
тюнінґу автівок (тонування ліхтарів). Лакують зовнішній бік фари. Утворює надміцне
ґлянсове покриття, стійке до механічних та
атмосферних впливів. Не вицвітає на сонці
й не втрачає блиску. Напівпрозора основа лаку дозволяє регулювати ступінь тонування залежно від кількости покладених
шарів.

Быстросохнущий полупрозрачный акриловый
лак. Специально разработан для тюнинга автомобиля (тонирования фонарей). Наносится
на внешнюю сторону фары. Образует высокопрочное глянцевое покрытие, устойчивое
к механическим и атмосферным воздействиям. Не выгорает на солнце и не теряет блеска.
Полупрозрачная основа лака позволяет регулировать степень тонирования в зависимости
от количества нанесенных слоёв.

Безбарвний акриловий хутковисихний
лак. Утворює надміцне прозоре покриття, стійке до механічних та атмосферних впливів. Повищує зносостійкість
поверхні на 25%. Має унікальну здатність посилювати глибину будь-якого
кольору. Додає ґлянсового ефекту. Не
вицвітає на сонці й не втрачає блиску.

Быстросохнущий бесцветный акриловый
лак. Образует высокопрочное прозрачное покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. Повышает износостойкость поверхности на 25%. Обладает
уникальной способностью придавать глубину
любому цвету, усиливает глянцевый эффект.
Не выгорает на солнце и не теряет блеска.

Призначений для фарбування скляних і
пластмасових поверхонь. Для надвірних і
внутрішніх робіт.

Предназначен для окрашивания стеклянных и пластмассовых поверхностей. Для наружных и внутренних работ.

Для лакування попередньо пофарбованих або очищених і непофарбованих
поверхонь із металу, дерева, скла. Для
надвірних і внутрішніх робіт.

Наносится на ранее окрашенные или очищенные неокрашенные поверхности из
металла, дерева, стекла. Для наружных и
внутренних работ.


висихання 7–10 хвилин за темпе Час
ратури +25ºС .
 Об’єм 150 мл.


высыхания 7–10 минут при темпе Время
ратуре + 25ºС.
 Объём 150 мл.

покриття залежно від товщи Площа
ни шару становить 2,0–2,5 м .
висихання 7–10 хвилин за тем Час
ператури +25ºС.
лакування слід вико Завершальне
нувати за 30 хвилин після покладан-

покрытия в зависимости от тол Площадь
щины слоя составляет 2,0–2,5 м .
высыхания 7–10 минут при темпе Время
ратуре +25ºС.
рекомендуется наносить в качестве
 Лак
заключительного слоя через 30 минут по-

з фарбованими по Працюючи
верхнями, слід виконати тест на

случае лакировки уже окрашенных по Вверхностей
рекомендуется провести тест

 Об’єм 500 мл.

 Объём 500 мл.

Площа покриття залежно від товщини
шару становить 0,8–1,0 м2.

Площадь покрытия в зависимости от толщины слоя составляет 0,8–1,0 м2.

2

ня останнього шару емалі.

сумісність:
залакуйте
невеличку ділянку в непомітному місці.
Відсутність
реакції
підтвердить
сумісність.

Лак червоний
Лак красный
150 мл
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Лак чорний
Лак чёрный
150 мл

Лак авто акриловий

Лак для тонування ліхтарів

Лак для тонування
ліхтарів

2

сле нанесения последнего слоя эмали.

на совместимость. Нанесите небольшое
количество лака в незаметном месте. Отсутствие реакции подтвердит совместимость.

Лак акриловий безбарвний
Лак акриловый бесцветный
500 мл
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Грунт авто
акриловый

Емаль авто
акрилова

Эмаль авто
акриловая

Надійний захист від корозії, ідеальна
основа для автомобільного лакофарбового покриття. Утворює міцний захисний хутковисихний шар, придатний для шліфування вже за 30 хвилин.
Забезпечує надійний протикорозійний
захист. Має чудові заповнювальні
властивості: шар ґрунту заповнює
подряпини та заглиблення, що утворились за попереднього оброблення. Високий відсоток сухого залишку
автоґрунту дозволяє значно зменшити
витрату автоемалі. Три основні кольори Ґрунту NEW TON акрилового дозволяють дібрати колір ґрунту, що найближче збігається з кольором емалі.
Заґрунтована поверхня стійка до
механічних та атмосферних впливів.

Надёжная защита от коррозии, идеальная основа для автомобильного лакокрасочного покрытия. Образует прочный быстросохнущий
защитный слой, готовый к шлифовке уже через 30 минут после нанесения. Обеспечивает превосходную антикоррозийную защиту. Характеризуется отличной наполняющей
способностью: полученный слой грунта заполняет царапины и углубления, которые образовались при обработке предыдущих слоев.
Высокий процент сухого остатка автогрунта
позволяет значительно уменьшить расход автоэмали. Грунт NEW TON акриловый выпускается в трёх основных цветах, что позволяет
подобрать цвет грунта, наиболее соответствующий цвету эмали. Загрунтованная поверхность устойчива к механическим и атмосферным воздействиям.

Надміцна акрилова хутковисихна емаль.
Утворює довговічне ґлянсове покриття стійке до механічних та атмосферних
впливів. Вирізняється стабільністю кольорового тону, не вицвітає на сонці й не
втрачає блиску.

Высокопрочная быстросохнущая акриловая
эмаль. Образует долговечное глянцевое покрытие устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. Отличается стабильностью цветового тона, не выгорает на
солнце и не теряет блеска.

Розроблена спеціально для здійснення
поточного ремонту, фарбування, реставрації лакофарбового покриття автівок,
мотоциклів, моторолерів, велосипедів,
снігоходів, сільськогосподарської техніки, малих плавзасобів (вище ватерлінії), зокрема човнів, скутерів, катерів
тощо. Використовують для фарбування
металевих, скляних, бетонних поверхонь
з метою отримання високоякісного покриття.

Разработана специально для выполнения
мелкого ремонта, покраски, реставрации
лакокрасочного покрытия автомобилей,
мотоциклов, мотороллеров, велосипедов,
снегоходов, сельскохозяйственной техники,
мелких плавсредств (выше ватерлинии),
в том числе лодок, скутеров, катеров и т. п.
Используется для покраски металлических, стеклянных, бетонных поверхностей с целью получения высококачественного покрытия.

Використовують для підготовки до
фарбування чи реставрації лакофарбового покриття автівок, мотоциклів,
моторолерів, велосипедів, снігоходів,
сільськогосподарської техніки, малих
плавзасобів (вище ватерлінії), зокрема
човнів, скутерів, катерів тощо.

Используется для подготовки к покраске
или реставрации лакокрасочного покрытия автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, велосипедов, снегоходов, сельскохозяйственной техники, мелких плавсредств
(выше ватерлинии), в том числе лодок, скутеров, катеров и т. п.

 Для надвірних і внутрішніх робіт.
покриття залежно від товщи Площа
ни шару становить 2,5-3,0 м .
висихання 10–15 хвилин за тем Час
ператури +25ºС.
 Об’єм 500 мл.

 Для наружных и внутренних работ.
покрытия в зависимости от тол Площадь
щины слоя составляет 2,5-3,0 м .
высыхания 10–15 минут при тем Время
пературе +25ºС.
 Объём 500 мл.

 Для надвірних і внутрішніх робіт.
покриття залежно від кольору й
 Площа
товщини шару емалі становить 2,3-3,0 м .
висихання 7–10 хвилин за темпе Час
ратури +25ºС.
 Об’єм 500 мл.

 Для наружных и внутренних работ.
покрытия в зависимости от цвета
 Площадь
и толщины слоя составляет 2,3–3,0 м .
высыхания 7–10 минут при тем Время
пературе +25ºС.
 Объём 500 мл.

2
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Ґрунт білий
Грунт белый
500 мл

Ґрунт сірий
Грунт серый
500 мл

2

Емаль авто акрилова

Ґрунт авто акриловий

Ґрунт авто
акриловий

2

2

Ґрунт червоний
Грунт красный
500 мл

RAL 9005
Чорна
Чёрная
500 мл

RAL 9005
Чорна матова
Чёрная матовая
500 мл

RAL 9010
Біла
Белая
500 мл
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Эмаль авто
для дисков

Універсальний
знежирювач

Универсальный
обезжириватель

Акрилова емаль спеціального призначення. Утворює міцне покриття
зі значним умістом металізованого
піґменту. Має високий ступінь
адгезії та повищені показники
покривності. Вирізняється стійкістю
до абразивної дії піску, ударів
каміння, корозійного впливу води
й дорожніх реаґентів. Стійка до атмосферних впливів і перепадів температур. Не вицвітає на сонці.

Акриловая эмаль специального назначения.
Образует прочное покрытие с большим содержанием металлизированного пигмента.
Характеризуется высокой степенью адгезии.
Обладает повышенными показателями укрывистости. Отличается устойчивостью к абразивному воздействию песка, летящих камней,
коррозийному влиянию воды и дорожных реагентов. Устойчива к атмосферным воздействиям и перепадам температур. Не выгорает на
солнце.

Призначена для фарбування та
відновлення лакофарбового покриття колісних дисків автівок, автобусів,
мотоциклів та інших транспортних
засобів. Для надвірних робіт.

Предназначена для покраски и восстановления лакокрасочного покрытия колёсных дисков автомобилей, автобусов, мотоциклов и
других транспортных средств.
Для наружных работ.

Універсальний засіб для очищення різноманітних поверхонь від слідів жиру,
мастил, оливи, смол. Завдяки аерозольному впорскуванню проникає до найвузькіших й важкодоступних місць.
Універсальний знежирювач особливо
ефективний там, де є неможливим або
ускладненим традиційний спосіб знежирювання. Значно полегшує очищення поверхонь ускладненої конфіґурації.
Наноситься на метал, пластик, дерево,
ґуму, скло, шкіру, бетон.

Универсальное средство для очистки различных поверхностей от следов жира, масел, смазок, смол. Благодаря аэрозольному
впрыску проникает в самые узкие и труднодоступные места.
Универсальный обезжириватель особенно
эффективен там, где невозможен или затруднён традиционный способ обезжиривания. Значительно облегчает очистку поверхностей сложной формы. Наносится на
металл, пластик, дерево, резину, стекло, кожу, бетон.

отримати максимальний
 Щоби
блиск та оптимальний захист, слід

достижения максимального блеска
 Для
и оптимальной защиты в качестве за-

Завдяки своїм унікальним здатностям
активно застосовний у побуті, на виробництві, для ремонтування й обслуговування автівок, мотоциклів, велосипедів та інших транспортних засобів.

Благодаря своим уникальным возможностям широко используется в быту, в производстве, в ремонте и обслуживании автомобилей, мотоциклов, велосипедов и др.
транспортных средств.

знежирює поверхні для ґрун Легко
тування, фарбування, проклеювання

обезжиривает поверхности пе Легко
ред грунтованием, покраской, оклей-

очищає деталі, запчастини й
 Якісно
інструменти.
застосовний для ремонту Активно
вання, виготовлення та реставруван-

очищает детали, запчасти и
 Качественно
инструменты.
используется в процессе ремон Активно
та, изготовления и реставрации изделий

полегшує очищення електро Істотно
з’єднань, вузлів і схем.
для будь-яких типів лако Безпечний
фарбових покриттів.
 Для надвірних і внутрішніх робіт.
 Об’єм 400 мл.

упрощает очистку электри Существенно
ческих контактов, узлов и схем.
для всех видов лакокрасоч Безопасен
ных покрытий.
 Для наружных и внутренних работ.
 Объем 400 мл.

остаточним шаром за 30 хвилин
після покладання останнього шару
емалі покласти безбарвний акриловий Лак NEW TON.

покриття залежно від товщи Площа
ни шару емалі складає 2,5-3,0 м .
висихання 7-10 хвилин за
 Час
температури +25ºС.
 Об’єм 500 мл.
2
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Срібляста
Серебристая
500 мл

ключительного слоя через 30 минут после нанесения последнего слоя эмали
следует наносить бесцветный акриловый Лак NEW TON.

покрытия в зависимости от тол Площадь
щины слоя составляет 2,5-3,0 м .
высыхания 7-10 минут при темпера Время
туре +25ºС .
 Объём 500 мл.
2

Сталь
Сталь
500 мл

тощо.

ня виробів із шкіри, ґуми, пластику.

Універсальний знежирювач

Емаль авто для дискiв

Емаль авто
для дисків

кой и т.п.

из кожи, резины, пластика.
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Правила фарбування

Правила фарбування
та 6 причин їх дотримуватись
Якісна
+15 підготовка поверхні до фарбування : очищення, шліфування, знежирення,
за необхідності – ґрунтування. Недотри+30
мання
призводить до відшарування, обсипання, до появи силіконових кратерів,
проявленню иржі, зміни кольору.

+15
+30

15
+30

Правила покраски
и 6 причин соблюдать их

Дотримання рекомендованого температурного режиму. Недотримання призводить до уповільненого висихання, ефекту
кипіння за високих температур та появи
патьоків за низьких температур.

Качественная
подготовка поверхности к
+15
покраске: очистка, шлифовка, обезжиривание, при необходимости грунтовка. Не+30
соблюдение
приводит к отслаиванию,
осыпанию, силиконовым кратерам, проявлению ржавчины, изменению цвета.

+15
+30

Соблюдение рекомендованного температурного режима. Несоблюдение приводит к замедленному высыханию, эффекту вскипания при высокой температуре и
потёкам при низкой температуре.

Якісне перемішування вмісту балона —
+15
струшування його протягом 2 – 3 хвилин.
Недотримання призводить до появи не+30
однорідного кольору та забивання розпилювача.

Качественное перемешивание содержимого баллона – встряхивание в течение
2-3 минут. Несоблюдение приводит к
получению неоднородного цвета и закупорке распылителя.

Пробне розпилення для
перевірки очіку+15
ваного результату.

Пробное распыление для проверки
ожидаемого результата.

+30
Фарба розпилюється 2-3 тонкими шара+15 25-30 см від поверхні. Міжми з відстані
шарова витримка — 2-3 хвилини. Тримати балон вертикально.
Недотримання
+30
призводить до появи патьоків, бульбашок, розшарування, неоднорідного кольору покриття.

Нанесение краски производится в 2-3
тонких слоя с расстояния 25-30 см от
окрашиваемой поверхности. Межслойная
выдержка 2-3 минуты. Положение баллона вертикальное. Несоблюдение приводит к потёкам, появлению пузырьков,
расслоению, получению неоднородного
цвета покрытия.

клапану після використання
+15Очищення
відповідно до інструкції. Недотримання

Очистка клапана после использования
по инструкции. Несоблюдение приводит
к закупорке распылителя и невозможности повторного использования баллона.

призводить до блокування розпилювача

+30
та неможливості подальшого використання балону.
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