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HOBBY LACK
УНІВЕРСАЛЬНІ  
АЛКІДНІ 
ФАРБИ

КОЛИ ВАЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ



Універсальна алкідна антикорозійна ґрунтовка. Застосовується 
для покращення адгезії емалей при подальшому фарбуванні. 
Сприяє збільшенню стійкості до зовнішніх впливів та 
довговічності пофарбованої поверхні. Може використовуватися 
як усередині приміщень, так і при зовнішніх роботах.

Антикорозійна алкідна 
ґрунтовка 

HOBBY LACK
ПЕРЕВАГИ

• Швидке висихання – до 1 години.

• 3 кольори: сірий, чорний, коричневий.

Сфера застосування:
Двері, меблі, вікна, труби та інші 
дерев’яні та металеві поверхні при 
внутрішніх та зовнішніх роботах, а 
також стіни та стелі приміщень, що 
потребують частого миття.

Підготовка поверхні:
Перед нанесенням ґрунтовки 
поверхня повинна бути чистою і 
сухою - пил, жир і бруд потрібно 
очистити. Якщо старе покриття 
відшаровується, його необхідно 
зачистити, залишивши лише тверду 
поверхню.

Нанесення:
Перед нанесенням ґрунтовку 
необхідно ретельно перемішати. 
Наноситься на поверхню за 
допомогою пензля, валика 
або пневморозпилювача. При 
необхідності для досягнення 
потрібної в’язкості ґрунт можна 
розбавити до 20 % розчинниками 
Сольвентом або R647. Зазвичай 
для отримання хорошого результату 
достатньо 1 шару ґрунтовки. У 
випадку, коли необхідно нанесення 
другого шару, проміжок між 
нанесенням становить 30 хвилин. 
Час висихання під фарбування – 1 
година. Витрата ґрунту 60-100 г/
м2 залежно від стану поверхні та 
способу нанесення.

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина Алкід

Сухий залишок 70 %

Щільність 1,55 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

1 година

Можна перефарбовувати 
 23°С 50% RH

через  
30 хвилин

Витрата 8-10 м2/кг

Розріджувач
Mixon R-647
Mixon Solvent

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Mixon R-647
Mixon Solvent

Колір
Сірий, чорний, 

коричневий

Зберігання
3 роки  
t > 0OC

Пакування
0.9 кг, 2.7 кг, 

30 кг



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 зносу та атмосферних явищ плівка. 
Кольори відповідають системі RAL.

Універсальна алкідна емаль 

HOBBY LACK

ПЕРЕВАГИ

• Екологічно чистий продукт.

• 15 кольорів по RAL.

• Усі кольори глянсові.

• Відсутність неприємного запаху.

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 24 годин.
При пневматичному розпиленні 
фарбу необхідно розбавити на 10-
15% розчинником Mixon Сольвент 
або Mixon 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 65 %

Щільність 1,25 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

24 години

Можна перефарбовувати 
 23°С 50% RH

через  
24 години

Витрата 8-10 м2/л

Розріджувач
Mixon Solve W
Mixon Solvent

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Mixon R-647
Mixon Solvent

Зберігання
2 роки 
t > 0OC

Пакування
0.9 кг, 2.7 кг, 

25 кг

60Ступінь глянцю

Мат   Глянець


