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DOMEX
УНІВЕРСАЛЬНІ 
ФАРБИ 
ДЛЯ ДЕРЕВА

КОЛИ ВАЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ



Тиксотропна алкідна емаль для фарбування нових або раніше фарбованих 
виробів з дерева, ДВП та ДСП, а також виробів з металу, гіпсу та бетону. 
Використовується для внутрішніх та зовнішніх робіт. Фарба легко 
наноситься та добре вирівнюється, не залишаючи на поверхні слідів 
інструменту. Після застосування утворюється стійка до миття, механічного 
зношування та атмосферних явищ плівка. Тонується у широкій колірній 
гамі за каталогами тонувальної системи «Mix Tint».

Універсальна алкідна фарба

DOMEX

ПЕРЕВАГИ

• Конкурентна ціна.

• Хороша покриваність.

• Висока зносостійкість.

• Відмінна стійкість до миття та атмос-
ферних впливів.

• Має основу для коліровки CLR.

Сфера застосування:
Фарба призначена для фарбування 
меблів, дверей, дерев’яних рам, 
підвіконь, кухонних шаф, радіаторів, 
труб тощо. дерев’яних та металевих 
виробів. Також може застосовуватися 
для фарбування стін, які потребують 
частого миття.

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 
менше 1-2 годин.
При пневматичному розпиленні 
фарбу необхідно розбавити 
на 10-15% розчинником Mix-
on Solve W. Необхідна в’язкість 
для розпилення 20-22 сек. 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 15-20 хвилин.

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина Алкід

Сухий залишок
Domex 30 – 66 %
Domex 90 – 62 %

Щільність 1,2 кг/л

Час висихання,  
23°С 50% RH

від пилу  - 6 год.

повне - 24 год.

Час витримки між 
шарами

12 год.

15-20 хв.

Витрата 10-12 м2/л

Розріджувач Solve W

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Solve W

Бази WO, CLR

Зберігання
3 роки   
t > 0OC

Пакування 1 л

9030Ступень глянцю

Мат   Глянець



Тиксотропна алкідна емаль для фарбування нових або раніше фарбованих 
виробів з дерева, ДВП та ДСП, а також виробів з металу, гіпсу та бетону. 
Використовується для внутрішніх та зовнішніх робіт. Фарба легко 
наноситься та добре вирівнюється, не залишаючи на поверхні слідів 
інструменту. Після застосування утворюється стійка до миття, механічного 
зношування та атмосферних явищ плівка. Тонується у широкій колірній 
гамі за каталогами тонувальної системи «Mix Tint».

Тиксотропна алкідна фарба 

DOMEX LUX

ПЕРЕВАГИ

• Нестікаюча.

• Добре розрівнюється, не залишаючи 
поверхні слідів робочих інструментів.

• Висока зносостійкість.

• Має основу для коліровки CLR.

Сфера застосування:
Фарба призначена для фарбування 
меблів, дверей, дерев’яних рам, 
підвіконь, кухонних шаф, радіаторів, 
труб тощо. дерев’яних та металевих 
виробів. Також може застосовуватися 
для фарбування стін, які потребують 
частого миття.

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 
менше 1-2 годин.
При пневматичному розпиленні 
фарбу необхідно розбавити 
на 10-15% розчинником Mix-
on Solve W. Необхідна в’язкість 
для розпилення 20-22 сек. 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 15-20 хвилин.

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина
Тиксотропний 

алкід

Сухий залишок
Domex 30 – 55 %
Domex 90 – 59 %

Щільність 1,15 кг/л

Час висихання,  
23°С 50% RH

від пилу - 6 год.

повне - 24 год.

Час витримки між 
шарами

12 год.

15-20 хв.

Витрата 10-12 м2/л

Розріджувач Solve W

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Solve W

Бази WO, CLR

Зберігання
3 роки 
t > 0OC

Пакування 1 л

9030Ступень глянцю

Мат   Глянець



Водорозчинна акрилова емаль для фарбування нових або раніше фарбованих 
виробів з дерева, ДВП та ДСП, а також металевих, гіпсових та бетонних поверхонь. 
Використовується для внутрішніх та зовнішніх робіт, має високу атмосферостійкість. 
Немає запаху, швидко сохне, екологічно безпечна. Фарба легко наноситься та добре 
вирівнюється, не залишаючи на поверхні слідів інструменту. Після застосування 
утворюється стійка до миття та механічного зносу плівка. Тонується у широкій колірній 
гамі за каталогами тонувальної системи «Mix Tint».

Водорозчинна акрилова фарба

DOMEX LUX AQUA

ПЕРЕВАГИ

• Нестікаюча.

• Швидкосохнуча.

• Без запаху.

• Добре розрівнюється, не залишаючи 
поверхні слідів робочих інструментів.

• Має основу для колеровки CLR.

Сфера застосування:
Фарба призначена для фарбування 
меблів, дверей, дерев’яних рам, 
підвіконь, шаф, кухонної техніки, 
металевих виробів та заґрунтованих 
радіаторів. Також може 
застосовуватися для фарбування 
стін, що вимагають частого миття, 
наприклад, ванних кімнат і 
підвальних приміщень.

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 менше 2-3 годин. 
При пневматичному розпиленні 
фарбу необхідно розбавити на 
5-10% водою. Необхідна в’язкість 
для розпилення 20-22 с. 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.

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина
Акриловый 

латекс

Сухий залишок 37 %

Щільність 1,3 кг/л

Час висихання,  
23°С 50% RH

від пилу - 60 хв.

повне - 12 год.

Час витримки між 
шарами

2-3 год.

10-15 хв.

Витрата 8 м2/л

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Бази WO, CLR

Зберігання
3 роки 
t > 0OC

Пакування 1 л

7040Ступень глянцю

Мат   Глянець


