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СПЕЦ 
ПРИЗНАЧЕННЯ

ГРУНТИ 
ФАРБИ 
МАТЕРІАЛИ

КОЛИ ВАЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ



Антикорозійне тонкоплівкове цинкове покриття, що 
містить 67% високоочищеного цинку (90% цинку в сухій 
плівці), що ефективно захищає чорні метали від корозії. 
Продукт має високі захисні властивості та високу адгезію 
до металевих поверхонь. Стійкий до вібраційних, ударних 
навантажень та до стирання. Можливе нанесення на іржу. 
Витримує температурні навантаження від 60ОС до +150ОС.

Акриловий цинковий ґрунт

MIXON PRIMER 
ZINC MIX 988

ПЕРЕВАГИ

• 67% високоочищеного цинку у ґрунті.

• 90% цинку в сухій плівці.

• Може розріджуватися у співвідношенні 2:1.

• Найкраща ціна у перерахунку на 1 кг.

Сфера застосування:
Ґрунт призначений для 
антикорозійного захисту зовнішніх 
та внутрішніх поверхонь будь-яких 
металоконструкцій та металовиробів, 
у тому числі промислового 
обладнання. Забезпечує активний 
(катодний) та пасивний (бар’єрний) 
захист від корозії.

Підготовка поверхні:
Видалити жирні, масляні та інші 
забруднення, пухку іржу та стару 
фарбу механічним способом. 
Знепилити та знежирити поверхню.

Нанесення:
Перед нанесенням ґрунт необхідно 
ретельно перемішати до утворення 
однорідної маси. Наноситься в 1 
шар за допомогою кисті, валика, 
фарборозпилювача
або занурення. При пневматичному 
розпиленні ґрунт необхідно 
розбавити на 50-70 % розчинником 
Mixon 647. Для збільшення часу 
висихання можна використовувати 
розріджувач Mixon Acryl Thinner 740. 
Рекомендований діаметр сопла – 
1,5-1,8 мм. Тиск – 2-3 bar. Нанесення 
може виконуватись при температурі 
від 5ОС до +35ОС.
Висихання “на відлип” 10-30 хвилин 
в залежності від температури та 
вологості навколишнього повітря. 
Повне висихання – 24 години.

Коли важливий результат

Використання

В’яжуча речовина Алкід

Вміст цинку 67 %

Сухий залишок 90 %

Щільність 2,4 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

10-30 хв.

Температура середовища 
при нанесенні

від -35°С  
до +50°С

Витрата 4 м2/кг

Розріджувач
Mixon Acryl 
Thinner 740

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Mixon R-647
Mixon Solvent

Колір покриття Сірий матовий

Зберігання
3 роки 
t > 0OC

Пакування
400 мл, 1.6 кг, 

5.0 кг



Антикорозійне тонкоплівкове цинкове покриття, що 
містить 67% високоочищеного цинку (90% цинку в сухій 
плівці), що ефективно захищає чорні метали від корозії. 
Продукт має високі захисні властивості та високу адгезію 
до металевих поверхонь. Стійкий до вібраційних, ударних 
навантажень та до стирання. Можливе нанесення на іржу. 
Витримує температурні навантаження від 60ОС до +150ОС.

Цинковий ґрунт

MIXON PRIMER 
ZINC MIX 989

Когда важен результат

ПЕРЕВАГИ

• 67% високоочищеного цинку у ґрунті.

• 90% цинку в сухій плівці.

• Швидке висихання – 10-30 хвилин.

Опис:
Забезпечує активний (катодний) 
та пасивний (бар’єрний) захист від 
корозії. Продукт має високі захисні 
властивості та високу адгезію до 
металевих поверхонь. Стійкий до 
вібраційних, ударних навантажень 
та до стирання. Можливе нанесення 
на іржу. Витримує температурні 
навантаження від -60ОС до +150ОС.

Інструкція по застосуванню:
Очистити поверхню від іржі, 
бруду та пилу. Аерозольний балон 
необхідно струшувати протягом 2-3 
хвилин. Розпилення проводиться 
на відстань 20-30 см рівними 
плавними рухами. Ґрунт наносити 
в 1-2 шари з інтервалом 10 хвилин 
при температурі навколишнього 
середовища 15-300С. Фарбу можна 
наносити за 30 хв. після застосування 
ґрунту. Витрати: залежно від товщини 
плівки 1,5-2 м2.

Использование

Связующее вещество Алкид

Сухой остаток 90 %

Плотность 2,4 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

10-30 мин.

Температура  среды  
при нанесении 

от -35°С  
до +50°С

Расход 1,5-2 м2/баллон

Хранение
3 года 
t > 0OC

Упаковка 400 млг



Антикорозійне тонкоплівкове цинкове покриття, що 
містить 40% високоочищеного цинку (60% цинку в сухій 
плівці), що ефективно захищає чорні метали від корозії. 
Продукт має високі захисні властивості та високу адгезію 
до металевих поверхонь. Стійкий до вібраційних, ударних 
навантажень та до стирання. Можливе нанесення на іржу. 
Витримує температурні навантаження від 60ОС до +150ОС.

Цинковий ґрунт

MIXON PRIMER 
ZINC BASE 989

ПЕРЕВАГИ

• 40 % високоочищеного цинку у ґрунті.

• 60 % цинку в сухій плівці.

• Може розріджуватися у співвідношенні 2:1.

• Найкраща ціна у перерахунку на 1 кг.

Сфера застосування:
Ґрунт призначений для 
антикорозійного захисту зовнішніх 
та внутрішніх поверхонь будь-яких 
металоконструкцій та металовиробів, 
у тому числі промислового 
обладнання. Забезпечує активний 
(катодний) та пасивний (бар’єрний) 
захист від корозії.

Підготовка поверхні:
Видалити жирні, масляні та інші 
забруднення, пухку іржу та стару 
фарбу механічним способом. 
Знепилити та знежирити поверхню.

Нанесення:
Перед нанесенням ґрунт необхідно 
ретельно перемішати до утворення 
однорідної маси. Наноситься в 1 
шар за допомогою кисті, валика, 
фарборозпилювача
або занурення. При пневматичному 
розпиленні ґрунт необхідно 
розбавити на 50-70 % розчинником 
Mixon 647. Для збільшення часу 
висихання можна використовувати 
розріджувач Mixon Acryl Thinner 740. 
Рекомендований діаметр сопла – 
1,5-1,8 мм. Тиск – 2-3 bar. Нанесення 
може виконуватись при температурі 
від 5ОС до +35ОС.
Висихання “на відлип” 10-30 хвилин 
в залежності від температури та 
вологості навколишнього повітря. 
Повне висихання – 24 години.

Коли важливий результат

Використання

В’яжуча речовина Алкід

Вміст цинку 40 %

Сухий залишок 60 %

Щільність 2,1 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

10-30 хв.

Температура середовища 
при нанесенні

от -35°С  
до +50°С

Витрата 4 м2/кг

Розріджувач
Mixon Acryl 
Thinner 740

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Mixon R-647
Mixon Solvent

Колір покриття Сірий матовий

Зберігання
3 роки  
t > 0OC

Пакування 4.0 кг



Фарба являє собою суспензію пігментів та різних добавок 
у розчині алкідного сополімеру. Гарантує швидке 
висихання, зчеплення пігментів та наповнювачів у міцну 
плівку, стійку до зношування, високу адгезію до асфальту. 
Забезпечує стійкість до дії масел, бензину, води, особливо 
стійка до температурних перепадів та ультрафіолетового 
випромінювання.

Фарба для асфальту

MIXON DROM

Сфера застосування:
Застосовується для нанесення 
ліній на автомобільних дорогах з 
асфальтобетонним покриттям, в 
аеропортах, автомобільних стоянках, 
автозаправних станціях, а також 
пішохідних переходах.

Підготовка поверхні:
Поверхня дороги, на яку наноситься 
розмітка, має бути сухою та чистою. 
Температура повітря при нанесенні 
фарби для розмітки повинна бути не 
більше 15-20°С.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. Наноситься за 
допомогою маркувальних машин або 
вручну за допомогою пневматичного 
розпилювача, пензля або валика. 
Оптимальна робоча в’язкість фарби 
при нанесенні 40-60 секунд. При 
необхідності фарба розбавляється 
до 15% розчинником Mixon 
Сольвент або Mixon R647, можливе 
використання толуолу.

ПЕРЕВАГИ

• Швидке висихання.

• Ідеальна для нанесення дорожньої 
розмітки.

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина
Акриловий 

латекс

Сухий залишок 40 %

Щільність 1.35 кг/л

Час висихання,  
23°С 50% RH

15-30
хвилин

Час витримки між 
шарами

15 хвилин

Витрата
3-4 м2/л
в 1 шар

Розріджувач
Mixon R 647

Mixon Сольвент

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Mixon R-647

Зберігання
3 роки  
t > 0OC

Пакування 0.75 л, 25 кг

30Ступень глянцю

Мат   Глянець



Сфера застосування:
Фарба рекомендується для бетонних 
підлог, складських та торгових 
приміщень, виробничих цехів, 
ангарів, гаражів, парківок та будь-
яких інших об’єктів, де потрібна 
довговічна підлога з високими 
експлуатаційними характеристиками 
без спеціальних вимог щодо догляду. 
Фарба для бетону має стійкість до 
дії миючих засобів та атмосферних 
опадів.

Підготовка поверхні:
Поверхня повинна бути чистою 
та сухою, не повинна містити 
цементного (вапняного) молочка, 
плям бруду та олії.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. Наноситься пензлем, 
валиком або пневматичним 
розпилювачем до 1-2 шарів. При 
необхідності можна розбавляти 
нітроцелюлозним розчинником 
(10-20%). Проведення фарбувальних 
робіт слід здійснювати за 
температури повітря не вище 20°С. 
При проведенні внутрішніх робіт, а 
також після закінчення провітрити 
приміщення.

Алкідна фарба, що забезпечує надійний захист бетонної 
підлоги та значно продовжує термін його експлуатації. 
Фарба спеціально розроблена для захисту від впливу 
механічних та хімічних навантажень, масел, бензину, води, 
стійка до температурних перепадів.

Фарба для бетону 

MIXON BETON

ПЕРЕВАГИ

• Швидке висихання.

• Гарний захист бетонної підлоги.

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина Алкід

Сухий залишок 40 %

Щільність 1,35 кг/л

Час висихання,  
23°С 50% RH

30-90  
хвилин

Час витримки між 
шарами

через  
30 хвилин

Витрата 4-5 м2/л

Розріджувач
Mixon R- 647

Mixon Сольвент

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Mixon R-647

Зберігання
3 роки  
t > 0OC

Пакування
0.75 л, 3.7 кг, 

25 кг

30Ступень глянцю

Мат   Глянець



Фарба призначена для нанесення на азбошифер, 
глиняну черепицю, бетон, цеглу. Стійка до 
тривалого впливу води, температурних перепадів та 
ультрафіолетового випромінювання.

Фарба для шиферу 

MIXON SLATE

ПЕРЕВАГИ

• Оновлює старі шифер та черепицю.

• Довговічний захист даху.

Сфера застосування:
Покрівельна фарба застосовується 
для фарбування шиферу та черепиці, 
фарбування старих та нових дахів на 
основі полімерних матеріалів.

Підготовка поверхні:
Основа повинна бути чистою та 
сухою. Розділові речовини, такі як 
жир, пил, крейда, вапно, масляні 
та покриття, що відшаровуються, 
ретельно видалити. Якщо поверхня 
старого шиферу уражена цвіллю, 
грибками, є утворення моху та 
лишайника, її попередньо необхідно 
обробити спеціальним розчином.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. Наносити пензлем або 
валиком 1-2 шари з проміжком між 
шарами 30 хвилин. При нанесенні 
пневматичним розпилювачем 
фарбу при необхідності можна 
розбавити нітроцелюлозними 
розчинниками (10-20%). Проведення 
фарбувальних робіт слід здійснювати 
при температурі повітря не нижче 
5°С, за умови, що поверхня, що 
обробляється, буде сухою, не 
зледенілою.

Використання

В'яжуча речовина Алкід

Сухий залишок 50 %

Щільність 1,55 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

30-90
хвилин

Час витримки між 
шарами

30 хвилин

Витрата 4-5 м2/л

Розріджувач
Mixon Уайт-спіріт
Mixon Сольвент

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Mixon R-647

Зберігання
3 роки  
t > 0OC

Пакування 0.75 л

30Ступень глянцю

Мат   Глянець

Коли важливий результат



Акрилова водорозчинна ґрунт-фарба для захисного та 
декоративного фарбування сталевих, оцинкованих та 
алюмінієвих поверхонь усередині та зовні приміщення. 
Має високу покриваність, стійка до води та атмосферних 
впливів. Фарба зручна в роботі і має відмінну адгезію з 
поверхнею, що фарбується.

Фарба для оцинкованих  
поверхонь

MIXON FORTIKS
ПЕРЕВАГИ

• Висока стійкість до атмосферних 
впливів.

• Гарний захист від корозії.

Сфера застосування:
Застосовується для захисту 
металевих дахів, покрівельного 
заліза, водостоків, захисних листів, 
водостічних труб, жолобів та інших 
металевих конструкцій усередині та 
зовні приміщення.

Підготовка поверхні:
Видалити забруднення (іржа, жир і 
сіль), що ускладнюють фарбування. 
Поверхня повинна бути сухою та 
чистою, оцинковані та алюмінієві 
поверхні знежирити. Старі поверхні 
з фарбою необхідно відшліфувати до 
шорсткості.

Нанесення:
Перед нанесенням ретельно 
перемішати. Фарбу наносити пензлем 
або валиком у 1-2 шари із проміжком 
між шарами 1 годину. При нанесенні 
пневматичним розпилювачем фарбу 
за необхідності можна розбавити 
водою до 5%. Малярні роботи не 
проводити під час дощу та туману, 
при температурі нижче 5°С.

Коли важливий результат

Використання

В'яжуча речовина Акрілат

Сухий залишок 50 %

Щільність 1,20 кг/л

Час висихання, 23°С 
50% RH

6 годин

Час витримки між 
шарами

90 хвилин

Витрата 6-10 м2/л

Розріджувач Вода

Робочі інструменти

Очищення робочих 
інструментів

Вода

Зберігання
2 роки 
t > 0OC

Пакування 0,75 л

60Ступень глянцю

Мат   Глянець



Бітумне гідроізоляційне покриття, що не містить 
розчинників, еластичне, модифіковане синтетичним 
матеріалом. Тиксотропний матеріал має відмінну адгезію 
до сухих і злегка вологих основ. В результаті виходить 
водонепроникний, гідроізоляційний шар, що перекриває 
тріщини 5 мм. Завдяки доданому до матеріалу полістиролу 
покращуються теплоізоляційні властивості обробленої 
поверхні. Матеріал стійкий до старіння, впливу води та 
різноманітних компонентів, присутніх у природному ґрунті. 
При використанні на сухих і вологих поверхнях не вимагає 
додаткового шару штукатурки на цегляній кладці.

Бітумне гідроізоляційне  
покриття

MIXON GIDRO
ПЕРЕВАГИ

• Не містить розчинників

• Покращує теплоізоляційні властивості 
обробленої поверхні

• Стійкий до старіння та впливу води.

Коли важливий результат

Сфера застосування:
Призначений для гідроізоляції 
балконів, терас, підземних гаражів 
і т.д. Можна використовувати 
всередині та зовні приміщення.

Підготовка поверхні:
Поверхня повинна бути сухою або 
злегка вологою, незамерзлою, 
без вмісту жиру і масла, без 
гострих частинок, що на ній 
виступають. Виступаючі залишки 
розчину видалити, кромки та кути 
закруглити. Мінеральні поверхні 
ґрунтовно заґрунтувати. На 
полістирольні підстави нанесення 
ґрунтовки не потрібно. Поверхня 
профілювання та нерівності 
глибиною до 5мм закриваються 
локально гідроізоляційною 
шпаклівкою. Відкриті поглиблення 
понад 5мм необхідно попередньо 
зашпатлювати ремонтним розчином. 
Перед нанесенням товстошарового 
покриття попереднє бітумне 
шпаклювання або ремонтні розчини 
повинні повністю висохнути.

Нанесення:
Гідроізоляційну мастику наносити 
двома технологічними операціями. 
Гідроізоляція повинна виконуватись 
без перепусток, рівномірною 
товщиною. При виконанні 
гідроізоляції на ділянках стінок 
необхідно мінімум 10 см виводити 
шар на торцеву горизонтальну 
поверхню фундаментної плити або 
фундаменту. Зовнішня гідроізоляція 
повинна виводитися усім ділянках 
до наявної горизонтальної ізоляції, 
утворюючи цим замкнутий простір. 
При влаштуванні горизонтальної 
гідроізоляції та перед пристроєм 
захисної стяжки необхідно нанести 
на гідроізоляційний шар два ковзні 
шари з поліетиленової плівки. Не 
виконувати обробку за температури 
нижче +5°С.



100% натуральне масло, отримане шляхом обробки насіння горіхів 
тунгового дерева.
Має високу просочуючу здатність. Дозволяє отримати декоративний 
ефект «мокрої деревини». Тунгове масло створює зносостійке матове 
покриття, безпечне при контакті з їжею. Дерево, просочене тунговим 
маслом виключно стійке до дії води, спиртовмісних матеріалів і цвілі. Має 
золотистий відтінок. Колерується в широкій колірній гамі.
Не містить хімічних добавок.

Олія для деревини   

MIXON TUNG OIL

ПЕРЕВАГИ

• Дозволяє отримати декоративний 
ефект «мокрої деревини».

• Безпечно при контакті з їжею.

• Не містить хімічних добавок.

Сфера використання:
Масло призначене для обробки виробів 
і конструкцій з різних порід дерева, 
які використовуються всередині і зовні 
приміщень: терас, настилів, містків, 
сайдингу, дерев’яних підлог і палуб, а також 
перил, сходів, огорож, стільниць, посуду, 
обробних дощок, садової та кухонних 
меблів та ін. Особливо рекомендується для 
струганной деревини. Не використовувати 
для пофарбованих поверхонь.

Підготовка поверхні:
Поверхня повинна бути сухою, ретельно 
очищеною від забруднень, воску, жиру і 
старих лакофарбових покриттів. Бажано 
відшліфувати папером з зерном 100-
120. Більш тверді сорти деревини, що 
містять смоли і природні масла, очистити 
ганчіркою, змоченою в органічному 
розчиннику.

Нанесення:
Перед застосуванням ретельно перемішати. 
Наносити за допомогою пензля або 
безворсової тканини. При нанесенні 
перших декількох шарів рекомендується 
розбавити масло на 50% уайт-спіритом, 
для останнього шару – не розбавляти. 
Наносити масло рівномірно від краю 
до краю, уздовж волокон деревини, не 
допускаючи утворення незахищених 
ділянок і швів. Після нанесення залишити 
масло вбиратися в пори деревини на 40-90 
хвилин. Якщо після цього 80% поверхні 
залишається глянсовою, то це позначає що 
деревина наситилася маслом і надлишки 
необхідно видалити паперовою серветкою.
Рекомендується наносити олію мінімум 
в два 

Використання

В'яжуча речовина Олія

Час висихання, 23°С 
50% RH

7-30 дней

Час витримки між 
шарами

не менш  
24 годин

Витрата
9-12 м2/л  
(в 1 шар)

Кількість шарів 2-6 та більш

Робочі інструменти

Розріджувач Mixon Уайт-спіріт

Зберігання
5 років   t > -20OC 
до +30OC 

Пакування 2,5 л

Коли важливий результат



Масло з воском для дерева - унікальний натуральний 
засіб, що складається з суміші лляної олії і бджолиного 
воску, застосовується для захисту деревини та об’єднує в 
собі одночасно два різних компонента обробки її поверхні.

Масло для деревини з воском

MIXON PREMIUM OIL

ПЕРЕВАГИ

• Винятково екологічний продукт.

• Просочення не містить парафіну, агре-
сивних розчинників, солей металів та 
різних кислотних компонентів.

Сфера використання:
Використовується для захисту 
дерев’яних поверхонь всередині і зовні 
приміщень. Підходить для обробки 
дерев’яної вагонки, меблів, стін і стель, 
виконаних з дерева. Просочення не 
містить парафіну (штучного воску), 
агресивних розчинників, солей металів 
і різних кислотних компонентів. Масло-
віск є антисептичним засобом і може 
використовуватися як фінішне покриття. 
Поєднання лляної олії з бджолиним 
воском прекрасно захищає дерево 
від різних згубних впливів: грибка, 
комах, сонця і вологи. Після нанесення 
дерев’яна поверхня має гарний 
блискучий вигляд, ідеально гладку 
структуру і продовжується термін служби 
деревини. 

Підготовка поверхні:
Поверхня повинна бути сухою, ретельно 
очищеною від забруднень, воску, жиру 
і старих лакофарбових покриттів. 
Бажано відшліфувати папером з 
зерном 100-120. Більш тверді сорти 
деревини, що містять смоли і природні 
масла, очистити ганчіркою, змоченою в 
органічному розчиннику.

Нанесення:
Ретельно перемішати і переконатися у 
відповідності кольору вашим вимогам. 
Наносити можна пензликом, ретельно 
розтираючи, після чого зачекати 10-
20 хвилин і стерти залишки сухою 
ганчіркою. Попутно це вирівняє 

колір і виділить структуру деревини. 
Допускається відразу ретельно втирати 
масло-віск в поверхню деревини. 
Наступний шар, при необхідності, 
наносити мінімум через 24 години.

Коли важливий результат

Использование

Связующее вещество Масло

Время высыхания,  
23°С 50% RH

24 часа

Час витримки між 
шарами

не менее  
24 годин

Витрата
15-18 м2/л  
(в 1 шар)

Ступень глянцю
Шовковисто-
матовий

Рабочие инструменты

Розріджувач Solve W

Зберігання 2 года t > 0OC 

Пакування 2,5 л


