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HOBBY LACK
УНІВЕРСАЛЬНІ  
АЕРОЗОЛЬНІ 
ФАРБИ

КОЛИ ВАЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ



Високоякісна швидковисихаюча аерозольна емаль на акриловій основі. 
Має гарну покривну здатність. Захищає поверхню від механічних та 
атмосферних впливів. Виготовляється у різних модифікаціях: ґрунти, 
універсальні, термостійкі, флуоресцентні фарби, фарби з металевим 
ефектом, а також фарби для кераміки та побутової техніки.

Універсальна аерозольна емаль 

HOBBY LACK

ПЕРЕВАГИ

• Понад 50 кольорів та видів: ґрунти, 
лаки, універсальні, флуоресцентні, 
термостійкі фарби та фарби металіки, 
фарби для кераміки та побутової тех-
ніки.

Коли важливий результат

Сфера застосування:
Застосовується для фарбування 
металевих, дерев’яних та керамічних 
поверхонь. Ідеально лягає на всі 
види пластмас та скло.

Модифікації:
Універсальний ґрунт: ґрунт з 
чудовою адгезією до поверхні. 
Створює ідеальну поверхню покриття 
будь-якими типами фарб.
Універсальна фарба: фарба 
широкого кола застосування.
Флуоресцентна фарба: фарба, що 
утворює покриття з підвищеними 
характеристиками яскравості.
Універсальна фарба “металік”: 
фарба з високим вмістом 
металізованого пігменту, який надає 
покриттю оригінального ефекту 
“металік” і підкреслює глибину 
кольору.
Фарба для кераміки: фарба на 
акриловій основі для кераміки 
та емалевих покриттів. Має 
гарну покриваність, захищає від 
механічних впливів. Застосовується 
для фарбування та реставрації 
покриття ванн та предметів 
домашнього інтер’єру.
Фарба для побутової техніки: 
фарба на основі акрилу для 
відновлення побутової техніки. Має 
гарну покриваність, захищає від 
механічних впливів. Застосовується 
для фарбування холодильників, 
пральних машин, мікрохвильових 

печей та інших предметів побутової 
техніки.
Термостійка фарба: високоякісна 
швидкосохнуча аерозольна 
емаль. Розроблена спеціально 
для фарбування поверхонь, 
що піддаються впливу високих 
температур. Застосовується як 
фарба для печей, камінів, бойлерів, 
котлів, радіаторів, промислового 
устаткування. Також призначена 
для фарбування супортів, двигунів, 
вихлопних труб та будь-яких інших 
поверхонь, які піддаються високому 
температурному режиму. Витримує 
температурне нагрівання до 690°С.

Характеристики:
Витрата приблизно 1 м2 у два шари;
Час висихання при 20°С 10 хвилин.

Інструкція із застосування:
Аерозольний балон струшуйте 
протягом 2-3 хвилин. Розпилення 
проводиться з відстані 20-30 см 
рівними плавними рухами на 
заздалегідь знежирену поверхню. 
Наносити тонкими шарами 
інтервалом 5-10 хвилин.

Умови та час зберігання:
Уникати потрапляння прямих 
сонячних променів. Не допускати 
зберігання при температурі нижче 
5°С. Термін зберігання 24 місяці за 
температури 20°С.

Пакування: 400 мл.


