
КОЛИ ВАЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

mixon.ua

ВОДОЕМУЛЬСІЙНІ 
ҐРУНТИ ТА ФАРБИ

DECORATIVE
COATING



Матова акрилова фарба для внутрішніх робіт. Фарба легко 
наноситься та утворює гладку матову поверхню. Колірується у 
широкій колірній гамі.

Інтер’єрна акрилова водоемуль-
сійна фарба 

MIXON ЕКОНОМ

Сфера застосування:
Призначена для фарбування стін 
та стель усередині приміщення. 
Можна наносити на нові та раніше 
пофарбовані штукатурені, бетонні 
та цегляні поверхні, поверхні з 
легкого бетону, гіпсокартоних плит, 
фарбованих і скловолокнистих 
шпалер, зашпакльованої поверхні, а 
також на заґрунтованні ДСП та ДВП.

Підготовка поверхні:
Поверхня, що фарбується, повинна 
бути сухою і очищеною від пилу. 
Стару фарбу необхідно видалити 
і очистити поверхню до міцної 
основи. Поверхня, попередньо 
пофарбована глянсовою фарбою, 
необхідно шліфувати до матовості. 
При необхідності поглиблення та 
тріщини заповнити шпаклівкою. 
Пористі та пилячі поверхні обробити 
вологоізолятором Mixon.

Ґрунтування:
Для найкращої адгезії поверхню 
необхідно заґрунтувати акриловим 
ґрунтом Bravo Base. Використання 
ґрунтовки збільшує стійкість 
пофарбованої поверхні до 
навантажень і зменшує витрати 
фарби.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. Фарбується в 1-2 шари з 
проміжком між шарами 2 години.

Коли важливий результат

ПЕРЕВАГИ

• Конкурентна ціна.

• Ідеальна для використання під час 
фарбування під’їздів та інших примі-
щень усередині громадських будівель.

Серія ECONOM

Використання

В'яжуча речовина
Полівініл-

ацетат

Сухий залишок 56 %

Щільність 1,40 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

2 години

Можна перефарбовувати 
23°С 50% RH

через  
2 години

Стійкість до мокрого 
тертя, DIN 53778

-

Витрата
10 м2/л
в 1 шар

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Бази WO

Зберігання
3 роки  
t > 5OC

Пакування 3 л,  10 л

4Ступінь глянцю

Мат   Глянець



Латексна матова фарба для внутрішніх робіт. Фарба легко 
наноситься та утворює гладку матову поверхню. Містить 
компоненти, що сприяють легкому видаленню забруднень із 
пофарбованої поверхні при вологому прибиранні. Колірується у 
широкій колірній гамі.

Інтер’єрна акрилова водоемуль-
сійна фарба 

MIXON КЛАСІК

Когда важен результат

ПЕРЕВАГИ

• Стійкість до вологого вбирання.

• Легке видалення забруднень із пофар-
бованої поверхні.Серія ECONOM

Сфера застосування:
Призначена для фарбування стін 
та стель усередині приміщення. 
Можна наносити на нові та раніше 
пофарбовані штукатурені, бетонні 
та цегляні поверхні, поверхні з 
легкого бетону, гіпсокартонних плит, 
фарбованих і скловолокнистих 
шпалер, зашпакльованої поверхні, а 
також на заґрунтовані ДСП та ДВП.

Підготовка поверхні:
Поверхня, що фарбується, повинна 
бути сухою і очищеною від пилу. 
Стару фарбу необхідно видалити 
і очистити поверхню до міцної 
основи. Поверхня, попередньо 
пофарбована глянсовою фарбою, 
необхідно шліфувати до матовості. 
При необхідності поглиблення та 
тріщини заповнити шпаклівкою. 
Пористі та пилячі поверхні обробити 
вологоізолятором Mixon.

Ґрунтування:
Для найкращої адгезії поверхню 
необхідно заґрунтувати акриловим 
ґрунтом Bravo Base. Використання 
ґрунтовки збільшує стійкість 
пофарбованої поверхні до 
навантажень і зменшує витрати 
фарби.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. Фарбується в 1-2 шари з 
проміжком між шарами 2 години.

Використання

В'яжуча речовина
Сополімерний 

латекс

Сухий залишок 55,2 %

Щільність 1,35 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

2 години

Можна перефарбовувати 
23°С 50% RH

через  
2 години

Стійкість до мокрого 
тертя, DIN 53778

> 500 циклів

Витрата
10 м2/л
в 1 шар

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Бази WO

Зберігання
3 роки  
t > 5OC

Пакування 3 л, 10 л

4Ступінь глянцю

Мат   Глянець



Матова зносостійка акрилова фарба для зовнішніх робіт. Має 
хорошу покривну здатність, захищає поверхню від атмосферних 
впливів і надає їй брудовідштовхувальні властивості. Колірується 
у широкій колірній гамі.

Фасадна акрилова водоемуль-
сійна фарба 

MIXON ФАСАД

Когда важен результат

ПЕРЕВАГИ

• Конкурентна ціна.

• Гарний захист від атмосферних 
впливів.Серія ECONOM

Сфера застосування:
Призначена для фарбування 
нових або раніше пофарбованих 
мінеральних поверхонь, поверхонь 
з бетону та легкого бетону, а також 
сильно пов’язаних з основою 
штукатурених поверхонь при 
внутрішніх та зовнішніх роботах.

Підготовка поверхні:
Поверхня, що фарбується, повинна 
бути сухою і очищеною від пилу. 
Стару фарбу необхідно видалити і 
очистити поверхню до міцної основи. 
Поверхня, попередньо пофарбована 
глянсовою фарбою, необхідно 
шліфувати до матовості.

Ґрунтування:
Для кращої адгезії поверхню 
необхідно заґрунтувати фасадним 
ґрунтом Mixon. Використання 
ґрунтовки збільшує стійкість 
пофарбованої поверхні до 
навантажень і зменшує витрати 
фарби.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. Фарбується в 1-2 
шари з проміжком між шарами 2 
години. Температура при фарбуванні 
повинна бути від +5 до +25°С.

Використання

В'яжуча речовина
Полівініл-

ацетат

Сухий залишок 52 %

Щільність 1,35 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

2 години

Можна перефарбовувати 
23°С 50% RH

через  
2 години

Стійкість до мокрого 
тертя, DIN 53778

> 1 000 циклів

Витрата
6 м2/л

в 1 шар

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Бази WO

Зберігання
3 роки  
t > 0OC

Пакування 3 л, 10 л

4Ступінь глянцю

Мат   Глянець



Водорозчинна ґрунтувальна фарба для внутрішніх робіт. Міцно 
прилипає до базової поверхні і збільшує стійкість пофарбованої 
поверхні до тертя. Ґрунтувальна фарба швидко сохне і скорочує 
витрату покривних фарб.

Акрилова інтер’єрна грунтуваль-
на фарба  

BRAVO BASE

Когда важен результат

ПЕРЕВАГИ

• Швидко сохне.

• Зменшує витрати фарби.

Серія ELIT

Сфера використання:
Підходить для фарбування нової і 
раніше пофарбованої оштукатуреної, 
бетонної та цегляної поверхні, 
гіпсокартонних плит, фарбованих і 
скловолокнистих шпалер всередині 
приміщення. Завдяки гарному 
прилипанню підходить також для 
покриття скла, ПВХ і керамічної 
плитки.

Підготовка поверхні:
Поверхня що фарбується повинна 
бути сухою і очищеною від жиру і 
забруднення. Видалити з поверхні 
стару відстаючу фарбу, слабо 
зв’язану поверхню очистити 
до міцної основи. Поверхню, 
попередньо пофарбовану глянсовою 
фарбою, необхідно обшліфувати до 
матовості. Наявні в базовій поверхні 
поглиблення і тріщини заповнити 
шпаклівкою.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. Забарвлюється в 1-2 
шари з проміжком між шарами 2 
години.

Використання

В'яжуча речовина
Сополімерний 

латекс

Сухий залишок 36 %

Щільність 1,30 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

2 години

Можна перефарбовувати 
23°С 50% RH

через  
2 години

Витрата
10 м2/л
в 1 шар

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Зберігання
3 роки  
t > 5OC

Пакування 2.5 л,  10 л

4Ступінь глянцю

Мат   Глянець



Латексна матова фарба для внутрішніх робіт. Фарба легко 
наноситься, не розбризкується під час роботи і утворює гладку 
матову поверхню. Містить компоненти, що сприяють легкому 
видаленню забруднень із забарвленої поверхні. Має підвищену 
покриваність, стійка до стирання і витримує багаторазове вологе 
прибирання. Колірується у широкій колірній гамі.

Акрил-латексна фарба для стелі 

BRAVO 3

Когда важен результат

ПЕРЕВАГИ

• Ідеальна для фарбування стель.

• Відмінна покриваність.

Серія ELIT

Сфера застосування:
Призначена для фарбування стін 
та стель усередині приміщення. 
Можна наносити на нові та раніше 
пофарбовані штукатурені, бетонні 
та цегляні поверхні, поверхні з 
легкого бетону, гіпсокартонних плит, 
фарбованих і скловолокнистих 
шпалер, зашпакльованої поверхні, а 
також на загрунтовані ДСП та ДВП.

Підготовка поверхні:
Поверхня, що фарбується, повинна 
бути сухою і очищеною від пилу. 
Стару фарбу необхідно видалити 
і очистити поверхню до міцної 
основи. Поверхню, що попередньо 
пофарбована глянсовою фарбою, 
необхідно шліфувати до матовості. 
При необхідності поглиблення та 
тріщини заповнити шпаклівкою. 
Пористі та пилячі поверхні обробити 
вологоізолятором Mixon.

Ґрунтування:
Для найкращої адгезії поверхню 
необхідно заґрунтувати акриловим 
ґрунтом Bravo Base. Використання 
ґрунтовки збільшує стійкість 
пофарбованої поверхні до 
навантажень та зменшує витрату 
фарби.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. Фарбується в 1-2 шари з 
проміжком між шарами 2 години.

Використання

В'яжуча речовина
Сополімерний 

латекс

Сухий залишок 50 %

Щільність 1,46 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

2 години

Можна перефарбовувати 
23°С 50% RH

через  
2 години

Стійкість до мокрого 
тертя, DIN 53778

4 000 циклів

Витрата
10 м2/л
в 1 шар

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Бази WO

Зберігання
3 роки 
t > 5OC

Пакування
1 л, 2.5 л,  
5 л, 10 л

3Ступінь глянцю

Мат   Глянець



Латексна матова фарба для внутрішніх робіт. Фарба легко 
наноситься, не розбризкується при роботі та утворює гладку 
шовковисто-матову поверхню. Містить компоненти, що сприяють 
легкому видаленню забруднень із забарвленої поверхні. 
Має підвищену покриваність, стійка до стирання і витримує 
багаторазове вологе прибирання. Колірується у широкій колірній 
гамі.

Акрил-латексна фарба для стін 

BRAVO 7

Когда важен результат

ПЕРЕВАГИ

• Ідеальна для фарбування стін.

• Відмінна покриваність.

• Наявність баз WO, W2, CLR.Серія ELIT

Сфера застосування:
Призначена для фарбування стін 
та стель усередині приміщення. 
Можна наносити на нові та раніше 
пофарбовані штукатурені, бетонні 
та цегляні поверхні, поверхні з 
легкого бетону, гіпсокартонних плит, 
фарбованих і скловолокнистих 
шпалер, зашпакльовані поверхні, а 
також на заґрунтовані ДСП та ДВП.

Підготовка поверхні:
Поверхня, що фарбується, повинна 
бути сухою і очищеною від пилу. 
Стару фарбу необхідно видалити 
і очистити поверхню до міцної 
основи. Поверхня, попередньо 
пофарбована глянсовою фарбою, 
необхідно шліфувати до матовості. 
При необхідності поглиблення та 
тріщини заповнити шпаклівкою. 
Пористі та пилячі поверхні обробити 
вологоізолятором Mixon.

Ґрунтування:
Для найкращої адгезії поверхню 
необхідно заґрунтувати акриловим 
ґрунтом Bravo Base. Використання 
ґрунтовки збільшує стійкість 
пофарбованої поверхні до 
навантажень та зменшує витрату 
фарби.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. Фарбується в 1-2 шари 
із проміжком між шарами 2 години.

Використання

В'яжуча речовина
Сополімерний 

латекс

Сухий залишок 48 %

Щільність 1,28 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

2 години

Можна перефарбовувати 
23°С 50% RH

через  
2 години

Стійкість до мокрого 
тертя, DIN 53778

4 000 циклів

Витрата
10 м2/л
в 1 шар

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Бази WO, W2, CLR

Зберігання
3 роки  
t > 5OC

Пакування
1 л, 2.5 л,  
5 л, 10 л

7Ступінь глянцю

Мат   Глянець



Латексна глибоко матова фарба для внутрішніх робіт. Фарба легко 
наноситься, не розбризкується при роботі та утворює гладку 
глибоко матову поверхню. Містить компоненти, що сприяють 
легкому видаленню забруднень із забарвленої поверхні. 
Має підвищену покриваність, стійка до стирання і витримує 
багаторазове вологе прибирання. Колірується у широкій колірній 
гамі.

Латексна інтер’єрна фарба 

NATURE SUPERMAT

Когда важен результат

ПЕРЕВАГИ

• Легко наноситься.

• Ідеальна покриваність.

Серія ELIT

Сфера застосування:
Призначена для фарбування стін 
та стель усередині приміщення 
з інтенсивним експлуатаційним 
навантаженням. Можна наносити 
на нові та раніше пофарбовані 
штукатурені, бетонні та цегляні 
поверхні, поверхні з легкого бетону, 
гіпсокартонних плит, фарбованих 
і скловолокнистих шпалер, 
зашпакльовані поверхні, а також на 
заґрунтовані ДСП та ДВП.

Підготовка поверхні:
Поверхня, що фарбується, повинна 
бути сухою і очищеною від пилу. 
Стару фарбу необхідно видалити 
і очистити поверхню до міцної 
основи. Поверхня, попередньо 
пофарбована глянсовою фарбою, 
необхідно шліфувати до матовості. 
При необхідності поглиблення та 
тріщини заповнити шпаклівкою. 
Пористі та пилячі поверхні обробити 
вологоізолятором Mixon.

Ґрунтування:
Для найкращої адгезії поверхню 
необхідно заґрунтувати акриловим 
ґрунтом Bravo Base. Використання 
ґрунтовки збільшує стійкість 
пофарбованої поверхні до 
навантажень та зменшує витрату 
фарби.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. Фарбується в 1-2 шари з 
проміжком між шарами 2 години.

Використання

В'яжуча речовина
Сополімерний 

латекс

Сухий залишок 56 %

Щільність 1,45 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

2 години

Можна перефарбовувати 
23°С 50% RH

через  
2 години

Стійкість до мокрого 
тертя, DIN 53778

> 5 000 циклів

Витрата
10 м2/л
в 1 шар

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Бази WO

Зберігання
3 роки 
t > 5OC

Пакування
1 л, 2.5 л,  
5 л, 10 л

4Ступінь глянцю

Мат   Глянець



Матова зносостійка акрилова фарба для зовнішніх робіт. Має 
хорошу покриваність, захищає поверхню від атмосферних 
впливів і надає їй брудовідштовхувальні властивості. Добре 
витримує коливання температури. Підходить для використання 
на об’єктах, розташованих у середовищі з високим вмістом СО2 
(напр., поблизу магістралі та проїжджої частини). Колірується у 
широкій колірній гамі.

Латексна фасадна фарба 

EXTERIOR F

Когда важен результат

ПЕРЕВАГИ

• Легко наноситься.

• Ідеальна покриваність.

Серія ELIT

Сфера застосування:
Призначена для фарбування 
нових або раніше пофарбованих 
мінеральних поверхонь, поверхонь 
з бетону та легкого бетону, а також 
пов’язаної з основою штукатуреної 
поверхні при внутрішніх та зовнішніх 
роботах.

Підготовка поверхні:
Поверхня, що фарбується, повинна 
бути сухою і очищеною від пилу. 
Стару фарбу необхідно видалити 
і очистити поверхню до міцної 
основи. Поверхню, що попередньо 
пофарбована глянсовою фарбою, 
необхідно шліфувати до матовості.

Ґрунтування:
Для кращої адгезії поверхню 
необхідно заґрунтувати фасадним 
ґрунтом Mixon. Використання 
ґрунтовки збільшує стійкість 
пофарбованої поверхні до 
навантажень та зменшує витрату 
фарби.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. Фарбується в 1-2 
шари з проміжком між шарами 2 
години. Температура при фарбуванні 
повинна бути від +5°С до +25°С.

Використання

В'яжуча речовина
Сополімерний 

латекс

Сухий залишок 56 %

Щільність 1,45 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

2 години

Можна перефарбовувати 
23°С 50% RH

через  
2 години

Стійкість до мокрого 
тертя, DIN 53778

> 5 000 циклів

Витрата
6-8 м2/л
в 1 шар

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Бази WO, CLR

Зберігання
3 роки 
t > 0OC

Пакування
1 л, 2.5 л,  
5 л, 10 л

4Ступінь глянцю

Мат   Глянець


