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КОЛИ ВАЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ



Використання

В'яжуча речовина
Швидкосохнучий 

алкід

Сухий залишок 50 %

Щільність 1,55 кг/л

Час висихання,  
23°С 50% RH

від пилу – 30 хв.

повне – 4 год.

Час витримки між 
шарами

60 хв.

10-15 хв.

Витрата
10-12 м2/л

в 1 шар

Розріджувач
Mixon Eco 

Thinner
Mixon R-647

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Mixon R-647

Колір
Сірий, чорний, 

коричневий

Зберігання
3 роки 
t > 0OC

Пакування 1 л, 30 кг

Тиксотропний швидковисихаючий однокомпонентний алкідний ґрунт. Має 
відмінні антикорозійні властивості і високу адгезію до основи, створює 
еластичне і стійке до механічних і атмосферних впливів покриття. Як 
оздоблювальний шар застосовують алкідні, акрилові або поліуретанові 
фарби. Також може застосовуватись як самостійне покриття. Не містить 
свинцю, хрому, ртуті та інших канцерогенних речовин, які забруднюють 
довкілля.

Алкідний ґрунт для чорних 
металів

МІТАЛ БЕЙС

Сфера застосування:
Застосовується як попередня 
антикорозійна ґрунтовка 
металевих та сталевих виробів 
(сходів, металевих огорож, труб, 
листового матеріалу тощо). Можна 
використовувати як для нових, так 
і раніше пофарбованих сталевих 
поверхонь при зовнішніх і внутрішніх 
роботах.

Підготовка поверхні:
Видалити забруднення, що 
ускладнює фарбування. Поверхня 
має бути сухою та чистою. Існуючу 
на поверхні іржу або стару фарбу 
видалити скребком або сталевою 
щіткою до отримання міцної та чистої 
основи.

Нанесення:
Перед нанесенням ґрунт необхідно 
ретельно перемішати.
При використанні пензля або валика 
інтервал між шарами має бути не 
меншим за 1 годину.
При пневматичному розпиленні 
ґрунт необхідно розбавити на 
30-40% розчинником Mixon Eco 
Thinner або R647. Необхідна 
в’язкість для розпилення 22-25 сік. 
DIN 4 при 20°С. Наноситься в 2-3 
шари фарбувальним пістолетом 
з діаметром сопла 1,6-1,8 мм під 
тиском 3-4 bar з інтервалом між 
шарами 10-15 хвилин.

ПЕРЕВАГИ

• Швидкий час висихання до 1 години.

• Високі антикорозійні властивості.

Коли важливий результат



Алкідна грунт-фарба з високим вмістом антикорозійних пігментів. 
Має хороший ступінь покриваності, адгезії до основи і швидке 
висихання. Забезпечує поверхні високий захист від корозії. 
Тонується у широкій колірній гамі за каталогами тонувальної 
системи «Mix Tint».

Алкідна грунт-фарба для металу 

МІТАЛ

Сфера застосування:
Продукт призначений для 
застосування як антикорозійне 
покриття при обробці металевих 
поверхонь. Також може 
використовуватись для фарбування 
дверей, дерев’яних рам, підвіконь, 
радіаторів, труб тощо, дерев’яних та 
металевих виробів. Застосовується 
при зовнішніх та внутрішніх роботах.

Підготовка поверхні:
Видалити забруднення (іржа, жир, і 
солі), що ускладнюють фарбування. 
Поверхня має бути сухою та чистою. 
Старі забарвлені поверхні необхідно 
відшліфувати.

Нанесення:
Перед нанесенням фарбу потрібно 
ретельно перемішати.
При використанні пензля або 
валика інтервал між шарами має 
бути не меншим за 1 годину. При 
пневматичному розпиленні фарбу 
необхідно розбавити на 30-40% 
розчинником Mixon Eco Thinner 
або R647. Необхідна в’язкість 
для розпилення 22-25 сік. DIN 
4 при 20°С. Наноситься в 2-3 
шари фарбувальним пістолетом 
з діаметром сопла 1,4-1,5 мм під 
тиском 3-4 bar з інтервалом між 
шарами 10-15 хвилин.

ПЕРЕВАГИ

• Швидке висихання – до 30 хвилин.

• Відмінно криє в 1 шар.

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина
Швидкосохнучий 

алкід

Сухий залишок  40 %

Щільність 1,35 кг/л

Час висихання,  
23°С 50% RH

від пилу – 30 хв.

повне – 4 год.

Час витримки між 
шарами

60 хв.

10-15 хв.

Витрата
10-12 м2/л

в 1 шар

Розріджувач
Mixon Eco Thinner

Mixon R-647

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Mixon R-647

Колір
Сірий, чорний, 

коричневий

Зберігання
3 роки  
t > 0OC

Пакування 1 л, 25 кг
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