Primalex є провідним виробником фарб в Чеській та Словацькій
Республіках. Також виступає генеральним партнером і почесним членом
Художньої гільдії, головним членом Асоціації виробників фарб в Чеській
Республіці.
При виборі інтер’єрної та фасадної фарби необхідно проаналізувати
багато аспектів. Адже фарба повинна не тільки відповідати фінансовим
можливостям. В першу чергу вона повинна бути екологічно чистою і
нешкідливою для здоров’я. Дім – це наш внутрішній світ, де ми знаходимо
спокій і затишок, де знаходяться наші найближчі люди, де зростають наші
діти. Також важливим фактором є експлуатаційні якості фарби: стійкість до
миття і стирання, світлостійкість, стійкість до появи грибка.

Важливим критерієм в оформленні інтер’єру та екстер’єру є колір. Колір
впливає на людину і викликає завжди індивідуальну реакцію, будучи
віддзеркаленням внутрішнього світу та особистих відчуттів.
За допомогою системи тонування фарб CSM 2010 від Primalex, в якій
закладено понад трьох мільйонів рецептур, Ви отримаєте в точності вибраний
Вами відтінок кольору, що підкреслює Вашу індивідуальність і
неповторність.
Ми пропонуємо Вам продукцію ТМ Primalex, яка надасть Вашим будівлям
та інтер’єрам неповторний вигляд. Ми хочемо, щоб користуючись нашими
виробами, Ви могли б працювати, навчатися і відпочивати в здорових,
комфортних, гарних і екологічно чистих приміщеннях.

Primalex Standard
Primalex Standard є традиційним і найбільш економний продукт
торгової марки Primalex в області внутрішніх фарб.
Primalex Standard – біла водоемульсійна фарба на вапняній основі, з
білизною мін. 81 %(BaSO4), яка володіє високою паропроникністю. Потребує
розбавлення водою.
Рекомендована для фарбування стін і стель, роздягалень, гаражів,
майстерень, підвалів, коридорів та інших складських та промислових
приміщень.

Фасування:

Покриття в один шар
(м2/кг)

12-16

Primalex Plus Біла
Primalex Plus Біла це найбільш продаваний і найпопулярніший продукт
бренду Primalex серед інтер’єрних фарб.
Покращена рецептура забезпечує високу якість – відмінну
покриваємість, високу стійкість до стирання. Створює матове, сніжно-біле
покриття (min. 86% BaSO 4 ) з відмінною адгезією до основи, паро- і
газопроникне, що дає стінам ”дихати”.
Підходить для фарбування мінеральних поверхонь в приміщеннях з
середньою інтенсивністю використання, наприклад стін і стель спалень,
віталень і передпокоїв, а також в офісах, школах або інших комерційних
приміщеннях.
Покриття в один шар
(м2/кг)

Фасування:

10-14

Primalex Plus Кольорова
Кольорова Primalex Plus це 11 пастельних відтінків розроблених
спеціалістами компанії Primalex, стійка до стирання та з високою
паропроникністю .
Завдяки простоті нанесення та високій покрівельній здатності,
забезпечує високу популярність серед клієнтів.

Фасування:

Жовто-зелена

Зелена

Блакитна

Фіалкова

Латте

Абрикосова

8-12
Сметанова

Оранжова

Охрова

Бананова

Лимона

Покриття в один шар
(м2/кг)

Primalex Plus База
Primalex Plus База (IM0) інноваційний продукт компанії Primalex, який
являє собою зовсім новий клас внутрішніх фарб для тонування.
Фарба тонується в пастельні тона (база L) в Колор студіях Primalex.
Primalex Plus База це перевірена якість за вигідною ціною.

Фасування:

Покриття в один шар
(м2/кг)

8-12

Primalex Polar Біла
Primalex Polar забезпечує високу білизну, яка зробить яскравішим ваш
інтер’єр. Завдяки ретельному відбору найчистішого вапна та титанових білил
гарантує найвищу ступінь білизни мін. 92%(BaSO4).
За допомогою Primalex Polar ви досягнете відчуття просторнішого та
легшого інтер’єру, та в свою чергу з легкістю задовільните Ваші
найвимогливіші та ексклюзивні задуми.
Ідеально підходить для фарбування стін і стель як в житлових, так і в
комерційних інтер’єрах, особливо представницького характеру. Його
яскравий білий колір також підходить для маленьких інтер’єрів, щоб
візуально збільшити освітленість та об’єм приміщень.
Покриття в один шар
(м2/кг)

Фасування:

7-11

Primalex Inspiro Кольорова
Кольорова Primalex Inspiro це унікальна концепція ТМ Primalex, яка
пропонує сучасні, елегантні відтінки кольорів для гармонії у вашому
інтер’єрі. Простий спосіб нанесення підтримується відмінною криючою
здатністю та високою стійкістю до стирання, забезпечує досягнення
ідеального результату та створює цікаву атмосферу вашого приміщення.

Фасування:

Місячна
сіра

Італійська
олива

Англійська
зелень

Липова
зелень

Тосканська
лаванда

Королівський
рубін

Вогняне
табаско

Темний
шафран

Золотий
янтар

8-12
Індійська
куркума

Чайна
троянда

Світла
шампань

Бежевий
кашемір

Коричнева

Арабськамокка

Покриття в один шар
(м2/кг)

Primalex Inspiro База
Primalex Inspiro База (IM 1), завдяки ідеально збалансованому складу
дозволяє тонувати фарбу в широкий спектр кольорів, тобто більш ніж 20.000
ідеально точних відтінків від пастельних до глибоких тонів, в Колор студіях
Primalex.
Поряд з відмінною стійкістю до стирання і високою криючою здатністю
гарантує відповідність найвищим естетичним вимогам та функціональним
характеристикам.

Фасування:

Покриття в один шар
(м2/кг)

8-12

Primalex Fortissimo Біла
Primalex Fortissimo своїми властивостями задовільняє
найвибагливішого споживача. Його висока механічна міцність (клас 2
відповідно STN EN 13300) повністю відповідає вимогам сучасних інтер’єрних
фарб по стійкості до миття та стирання.
Одночасно з чудовою білизною – мін. 90 %(BaSO4) вона володіє високою
паропроникністю.
Особливо рекомендується для кухонь, ванних та дитячих кімнат, де
приміщення піддається високим навантаженням або випадковому контакту з
водою. Зазвичай її можна протирати вологою губкою, щоб стерти бруд, без
пошкодження фарби.
Покриття в один шар
(м2/кг)

Фасування:

7-11

Primalex Fortissimo Кольорова
Кольоровий Primalex Fortissimo це спеціально відібрані дванадцять
яскравих відтінків, які при нанесенні створюють шовковисто-матову
поверхню. Завдяки високій паропроникності та стійкості до миття, цей
продукт можна назвати найкращим між готовими до використання фарбами.

Фасування:

Піано

Свінг

Джаз

Джангл

Панк

Денс

8-12
Рок-н-Рол

Фламенко

Рок

Етно

Діско

Покриття в один шар
(м2/кг)

Primalex Fortissimo База
Primalex Fortissimo База (ІМ 2) завдяки поєднанню властивостей фарби
Fortissimo та можливістю тонувати в більш 20.000 відтінків, є найкращим
продуктом в лінійці внутрішніх фарб ТМ Primalex.
Шовковисто-матова поверхня та відмінна криюча здатність, у поєднанні
з можливістю тонування ідеально підходить для створення сучасних
інтер’єрів.

Фасування:

Покриття в один шар
(м2/кг)

9-11

Primalex Fortissimo CLEAN
Primalex Fortissimo Clean завдяки своїй «clean technology» може з
легкістю протистояти звичайним забруднення, які можуть виникнути на
стінах, наприклад, плями від кетчупу, гірчиці, шоколаду, соків, олії або від
маркеру на водяній основі. Значно полегшує видалення таких проблемних
плям, як кава, червоне вино або сік з чорної смородини.
Цю унікальну на ринку очищувальну властивість ми гарантуємо
завдяки спеціальним поверхнево-активним компонентам, які входять у
склад фарби. Крім цього, фарба характеризується доброю
паропроникністю та високою механічною стійкістю, так що не
хвилюйтеся, що фарба замиється після очищення.

Покриття в один шар
(м2/кг)

Фасування:

9-11

Primalex Mykostop
Primalex Mykostop спеціально розроблена фарба, стійка до стирання, з
хорошою криючою здатністю, та високою білизною мін. 92% (BaSO4).
Містить додаткові спеціальні протигрибкові речовини, які знищують
грибки та цвіль, а також надають поверхні анти-гербицидні властивості.
Підходить для вологих або погано провітрюваних приміщень, таких як
ванні кімнати, туалети, підвали, коридори та інших технічні приміщення, для
видалення або запобігання появи цвілі та грибка.

Фасування:
Покриття в один шар
(м2/кг)

7-11

Primalex Textura
Primalex Textura унікальний продукт, який відповідає сучасним вимогам
по реконструкції інтер’єрів.
Є ідеальним рішенням при поєднанні різних будівельних поверхонь та
технологій. Забезпечує завершений однорідний вид готової поверхні
(вирівнювання текстури відремонтованої частини стіни з загальною
поверхнею)
Дуже добре підходить для об’єднання поверхонь штуку та гладких
гіпсокартонних поверхонь, а також стіни після незначних виправлень (напр.,
встановлення розеток). Для всіх типів приміщень.

Фасування:

Покриття в один шар
(м2/кг)

8-12

Пігментна паста Primalex
Пігментна паста Primalex - це 10 відтінків, розроблених спеціалістами
компанії Primalex. Призначені для тонування інтер’єрних та фасадних фарб.
Характеризується високою стабільністю кольору та простим методом
приготування.
Для тонування в яскраві та пастельні відтінки інтер’єрних та фасадних
фарб (для фасадів ми рекомендуємо використовувати max. 6% на одиницю
об’єму фарби).
Підходить для інтер’єрних фарб (Primalex Standard, Plus) та для
акрилових фасадних фарб, а також сілікатних та сіліконових фасадних фарб
(тільки жовто-охровий, коричневий, синій)

Фасування:

Primalex Projekt
Primalex Projekt це фарба, ідеальна для нанесення з допомогою
повітряного чи безповітряного компресора. Створює якісне біле покриття,
що застосовується в дизайні інтер’єру. Має ідеальну покривну здатність,
високу стійкість до стирання та характеризується високою паропроникністю.
Завдяки оновленій формулі досягнута висока ступінь білизни, мін. 89% BaSO4
Призначена для фарбування штукатурки, гіпсокартонних плит,
дерев’яних або дерево -похідних матеріалів всередині приміщень. Ідеально
підходить для житлової площі, шкіл, офісів, торгових та складських
приміщень, а також коридорів з підвищеними вимогами до білизни.

Фасування:

Покриття в один шар
(м2/кг)

10-14

Primalex Fasad Fm1
Primalex Fasad FM1 це спеціально розроблена акрилова фасадна фарба під тонування в
пастельні, темні та насичені відтінки (база L, D, Z та Z2) в Колор студіях Primalex.
Забезпечує матову, стійку до атмосферного впливу поверхню, з відмінною покрівельною
здатністю та тривалістю служіння. Фарба є стійкою до проникнення води та характеризується
високою паропроникністю. Після висихання набуває морозостійкі властивості.ротирати вологою
губкою, щоб стерти бруд, без пошкодження фарби.
Тонована фарба Primalex Fasda FM 1 служить для створення декоративної та захисної поверхні
зовні будинків, виробничих та комерційних будівель зі стандартними вимогами до виконання
завнішніх робіт.
Не підходить для старих, погано ізольованих будівель, де стіни піддаються прямому впливу
води, яка піднімається з-під землі.
Покриття в один шар
(м2/кг)

Фасування:

8-10

Primalex Fasad Fm6
Primalex Fasad FM6 це силікатна фасадна фарба розроблена для тонування в пастельні (база
L) та середніх (база D) відтінки в Колор студіях Primalex.
Для фарбування в білий колір використовується Primalex Fasad FM6 База L.
Цей продукт може використовуватися як для фарбування фасадів так і для декорування
інтер’єрів. Разом з відмінною криючою здатністю та паропроникністю, характеризується високою
адгезією до мінеральних поверхонь. Використання на відкритому повітрі також характеризується
високою стійкістю до несприятливих умов, тобто, стійка навіть проти кислотних дощів.
Рекомендується для всіх типів мінеральних та відреставрованих поверхонь в екстер’єрі та
інтер’єрі, житлових і комерційних приміщень та аналогічних мінеральних поверхонь історичних
будівель. Може бути використана для оновлення старих мінеральних поверхонь.

Покриття в один шар
(м2/кг)

Фасування:

7-9

Primalex Fasad Fm8
Primalex Fasad FM8 це спеціально розроблена силіконова фасадна фарба призначена для
тонування в пастельні та середні відтінки (база L, D) в Колор студіях Primalex.
Даний продукт може використовуватися для фарбування фасадів, забезпечує матову
брудовідштовхуючу поверхню з високою стійкістю до умов навколишнього середовища, з відмінною
криючою здатністю та тривалим терміном служби. Фарба стійка до проникнення води, але не
закриває прохід водяній парі та діоксиду вуглецю. Після висихання набуває морозостійкі
властивості.
Біла і тонована фарба підходить для зовнішнього покриття всіх видів мінеральних поверхонь,
багатоквартирних житлових будинків, виробничих та комерційних будівель з високими вимогами до
покриття. Підходить для старих, погано ізольованих будівель, де стіни піддаються прямому впливу
води, яка піднімається з-під землі.

Фасування:

Покриття в один шар
(м2/кг)

7-9

Primalex прозорий Лак
Primalex прозорий Лак глянцевий або напівматовий призначений для лакування дерев’яних поверхонь всередині
та ззовні приміщень. Підкреслює натуральну текстуру дерева, а також створює міцну та гнучку поверхню, яка захищає
деревину від механічних пошкоджень. Стійкий до звичайних миючих засобів.
Ідеально підходить майже для всіх видів деревини, яка використовується для будівельних конструкцій, віконних
рам, меблів, облицювання сходів, а також на коркові та шпоновані поверхні. Лак не призначений для покриття
поверхонь, які вступають у безпосередній контакт з харчовими продуктами, кормами та питною водою, або використання
для дитячих меблів та іграшок.

Покриття в один шар
(м2/кг)

10-12

Primalex Лазурь
тонкошарова

Primalex Лазурь
товстошарова

Primalex Лазурь тонкошарова,
чудово зберігає текстуру дерева та
відмінно захищає від атмосферних
впливів, вологи та УФвипромінювань всередині та ззовні
приміщень

Primalex Лазурь товстошарова
призначена для захисту дерева
всередині та ззовні приміщень.
Створює на поверхні прозору
захисну плівку, яка підвищує
міцність, підкреслює і насичує
кольором структуру дерева.

Покриття в один шар
(м2/кг)

16-18

Primalex 2в1

13-15

Primalex 3в1

Primalex Одношарова фарба
2v1 призначена для захиснодекоративного фарбування
поверхонь із заліза, сталі, чавуну,
алюмінію, як в середині приміщень
так і на ззовні, без використання
грунту. Особливо підходить для
відновлення поверхні металу від
корозійних пошкоджень.

Покриття в один шар
(м2/кг)

Покриття в один шар
(м2/кг)

9

Primalex Одношарова фарба
3v1 поєднує в собі властивості
грунтуючої, антикорозійної та
кінцевої фарби, та призначена для
фарбування металевих поверхонь
ззовні приміщень. Фарба сохне
дуже швидко. Володіє відмінною
адгезією до поверхні, високою
еластичністю, стійкістю до
атмосферного впливу, та захищає
поверхню від корозії.
Покриття в один шар
(м2/кг)

8

На сьогоднішній день продукція ТМ Balakryl займає провідне місце
серед фарб Чехії та є лідером серед конкурентів свого класу (водорозчинних
фарб для дерева та заліза). Ми пропонуємо великий спектр фарб для
широкого кола поверхонь для внутрішнього та зовнішнього застосування в
необмеженій різноманітності привабливих відтінків у глянцевому, матовому
чи напівматовому виді. Тому не дивно, що вони, як правило, є альтернативою
синтетичним фарбам.
Преміум якість, високі споживчі властивості та екологічність продукції
Balakryl є нашими пріоритетами. Таким чином, виробництво продукції має
акредитацію згідно з ISO 9001 та ISO 14001, з акцентом на якість, вплив на
навколишнє середовище, здоров’я і безпеку.

Кожна людина має своє улюблене місце, куди вона любить повертатися
для того, щоб відпочити та відновити свої сили: хтось у свої міські квартири,
інші у заміські котеджі, або дачі. Ми хочемо, щоб дане місце було найгарніше
та найзатишніше серед усіх, щоб воно просто надихало Вас.
Може Вам подобаються нові предмети, або ви надаєте перевагу речам,
які мають свою неповторну історію, з продукцією Balakryl, Ваша творчість
немає кордонів. За мить перетворіть улюблене місце, в місце ваших мрій.
Насолоджуйтесь миттю, яку принесе вам краса навколишнього світу, на
протязі багатьох років.

Лінія продуктів Balakryl UNIVERSAL (UNI)
Улюблені універсальні фарби Balakryl призначені для фарбування, як
нових, так і для реконструкції старих поверхонь. Їх популярність, обумовлена
тим, що вони можуть наноситись на широкий спектр поверхонь, зокрема,
дерево, метал, бетон, пластик, безпосередньо, без використання грунтуючої
фарби (за винятком кольорових металів). Полегшує об’єднання інтер’єру,
екстер’єру та аксесуарів в один відтінок. Практично нескінченний вибір
кольорів, простота застосування і досконалість фінального вигляду є
гарантованими.

Фасування:

Покриття в один шар
(м2/кг)

6-9

Balakryl Antikor
Balakryl Antikor це водорозчинна антикорозійна фарба, призначена як
для фарбування нових, так і відновлення старих поверхонь заліза, листового
металу, алюмінію, сталі, міді, оцинкованої бляхи та інших поверхонь
включаючи скло і ПВХ, в інтер’єр і екстер’єр. Фарба забезпечує
довгостроковий захисту від корозії з відмінною адгезією.
Економний розхід. До 10 м2/кг, в один шар, приблизно на 2м2 більше, ніж
у звичайної грунт фарби. Чим більша площа фарбування, тим більше грошей
ви економите!

Покриття в один шар
(м2/кг)

Фасування:

8-10

Balakryl Kov 2в1
Водорозчинна одношарова фарба Balakryl Kov 2в1, призначений як для
фарбування нових, так і для відновлення старих поверхонь заліза, листового
металу, алюмінію, сталі, міді, оцинкованої бляхи та інших металевих
поверхонь, в інтер’єрі та екстер’єрі. Фарба забезпечує довгостроковий
захисту від корозії особливо в зовнішньому застосуванні.
Антикорозійний склад
Склад фарби містить дуже активні антикорозійні пігменти, роблячи її
найбільш підходящою для покриття поверхонь з високим корозійним
навантаженням, таких як дахи та сантехнічні вироби.

Покриття в один шар
(м2/кг)

Фасування:

6-9

Balakryl Radet
Водорозчинна фарба Balakryl Radet, призначений як для фарбування
нових, так і відновлення старих радіаторів та елементів систем центрального
опалення, також, вона може бути використана для покриття металів, таких як
заліза, сталі, алюмінію, міді, цинку та інших, в інтер’єрі та екстер’єрі. Фарба є
стійкою до води, що робить її найбільш підходящою для ванних кімнат.
Не жовтіє!
На відміну від синтетичних фарб, водорозчинний склад гарантує, що
навіть після тривалого використання поверхня залишиться білосніжною.

Фасування:

Покриття в один шар
(м2/кг)

6-9

Balakryl Зовнішній лак
Balakryl Зовнішній Лак - це водорозчинний товстошаровий лак, призначений для
нанесення на нові та відновлення старих, лакованих прозорим лаком, дерев’яних поверхонь з
усіх видів деревини, особливо якщо вони використовуються у екстер’єрі.
Високоефективний UV-фільтр чудово захищає деревину від дії сонячних променів та
атмосферних впливів, тим самим запобігає пожовтінню поверхні.
Водонепроникна формула. Відштовхує та перешкоджає проникненню води всередину
деревини, а також запобігає деформації, яка виникає при коливанні вмісту вологи в деревині.

Покриття в один шар
(м2/кг)

Фасування:

6-9

Balakryl Polyrex
Поліуретановий паркетний лак на водній основі, який підходить як для нових, так і для
відновлення безбарвних покриттів всіх типів дерев’яних підлог, дерева, корку і тому подібних
матеріалів в інтер’єрі. Лак відповідає стандартам ЄС, з низьким ступенем ковзання, що робить
його ідеальним при застосуванні в місцях з високими навантаженнями.
Лакована поверхня легка у догляді, є дуже твердою і еластичною одночасно. Відмінно
витримує знос та подряпини, тому ідеально підходить в місця з високими навантаженнями.
Хімічна стійкість. Лакована поверхня була протестована в лабораторіях PPG, на вплив
найбільш поширених побутових хімікатів, таких як алкоголь, червоне вино або жири. На
очищеній поверхні, після 3 і 24 годин впливу хімікатів, не було ніяких плям.

Покриття в один шар
(м2/кг)

Фасування:

8-10

Balakryl Sportakryl
Акриловий паркетний лак на водній основі, для нових, та відновлення безбарвних
покриттів всіх типів дерев'яних підлог, дерева, корку і подібних матеріалів в інтер'єрі. Лак має
декоративні та деревоохоронні властивості.
Полакована поверхня легко миється, стійка до різних миючих засобів та механічних
пошкоджень що полегшує догляд за нею.
Ідеальний для меблів
Підкреслює унікальний природній вигляд меблів та дерев'яних елементів декору. На відміну
від синтетичних лаків, водорозчинна рецептура гарантує що покриття не пожовтіє.

Фасування:

Покриття в один шар
(м2/кг)

8-10

Balakryl Dixol
Швидкосохнуча водорозчинна тонкошарова лазурь для нанесення на нові та відновлення
старих дерев'яних поверхонь в інтер'єрі та екстер'єрі. Лазурь забезпечує глибокий захист
деревини та чудовий декоративний вигляд поверхні.
Реальний термін служби в наших кліматичних умовах при дотриманні інструкції з нанесення
складає близько 3 років. На термін служби впливають вологість місця, кількість попадання
сонячних променів, погодні умови і т.д.
Лазурь є ідеальною для відновлення поверхонь, вона глибоко проникає в структуру
деревини, а також регулює її вологість, тим самим запобігаючи деформації та розтріскуванню
деревини.

Покриття в один шар
(м2/кг)

Фасування:

12-18

Balakryl Telux
Швидкосохнуча водорозчинна товстошарова лазурь для нанесення на нові та
відновлення старих дерев'яних поверхонь в інтер'єрі та екстер'єрі. Лазурь створює на поверхні
шар з чудовою стабільністю кольору та відмінним декоративним виглядом.
Приблизний термін служби в наших кліматичних умовах при дотриманні інструкції з
нанесення складає близько 5 років. На термін служби впливають вологість місця, кількість
попадання сонячних променів, погодні умови і т.д
Водовідштовхувальний склад
Лазурь запобігає проникненню води в деревину, тим самим запобігаючи деформації та
розтріскуванню деревини.

Покриття в один шар
(м2/кг)

Фасування:

8-12

Balakryl Вікнa та Двері
Водорозчінна акрилова фінішна фарба для фарбування всіх видів деревини в інтер'єрі та
екстер'єрі. Отримане покриття має довгий термін служби та гарний гладкий вигляд.
Механічна стійкість. Двері та вікна схильні до надмірних механічних маніпуляцій. Таким
чином, склад фарби містить спеціальні сполучні речовини, які забезпечують утворення високоадгезійного покриття, яке є еластичним, але в той же час міцним.
Антиблокувальний Ефект. Оброблені поверхні не склеюються навіть при високих
температурах та залишаються еластичними. Таким чином, навіть у спекотні літні дні, не буде
проблемою, відкрити вікно.

Фасування:

Покриття в один шар
(м2/кг)

7-8

Продукція «BONDEX» датського виробництва, компанії Dyrup, яка є
скандинавським експертом в галузі обробки деревини, гарантує елегантний
зовнішній вигляд та ефективний захист всіх видів дерев'яних поверхонь.
Дерево, як живий матеріал, ідеально підходить для природнього
оформлення середовища, як всередині, так і ззовні приміщень, де створює
затишну атмосферу. Дерево знаходить застосування в найрізноманітніших
типах конструкцій та конструктивних елементів, таких як: вікна, котеджі,
альтанки, фасади, садові меблі, паркани і т.д.
Дерево піддається пошкодженню під впливом сонця, вітру, дощу, снігу
та інших природніх впливах. Тому необхідно правильно та ефективно
захистити та регулярно доглядати за деревом. Якщо поверхню захистити
належним чином з самого початку, то воно служитиме вам довгі часи, і ви

зможете насолоджуватися неперевершеною красою дерева багато років
поспіль.
Ми вважаємо, що твердження: "Це максимальний захист, яки ми можемо
надати з найменшим впливом на навколишнє середовище" вже давно
застаріло та не відповідає нашим критеріям. Компанія Dyrup виробника
продукції торгової марки «BONDEX» повністю замінила при виробництві всі
шкідливі речовини, такі як пентахлорфенол, ліндан та перметрин.
Саме тому вся продукція торгової марки «BONDEX» є екологічно чистою
та не шкідливою для навколишнього середовища.

Bondex Floor
Швидкосохнучий, прозорий паркетний лак на акрил-поліуретановій основі.
Водорозчинний склад захищає деревину від вицвітання та пожовтіння. Лак створює міцну
поверхню, стійку до стандартних механічних пошкоджень.
Забезпечує екстра жорстку та дуже ударостійку поверхню. Отримане покриття підкреслює
текстуру деревини, надаючи їй глянцевий або напів-глянцевий вигляд.
Лак використовується для нанесення на нові або для відновлення всіх типів деревини та
дерев’яних, пробкових або паркетних підлог в інтер'єрі.

Фасування:

Покриття в один шар
(м2/л)

11-13

Bondex Decking Oil
Спеціальне просочуюче масло на алкідній основі для захисту та збереження поверхні
деревини.
Масло має високу проникаючу здатність та створює водовідштовхувальну плівку на
поверхні деревини. Забезпечує додатковий довгостроковий захист від атмосферного впливу та
підкреслює структупу деревяної поверхні.
Використовується на всіх типах деревини, особливо на терасах та дерев'яних підлогах на
відкритому повітрі. Підходить для твердих і екзотичних порід деревини.
Захищає та підкреслює структуру деревини.

Покриття в один шар
(м2/л)

Фасування:

10-16

Bondex Satin
Товстошарова синтетична лазурь з технологією на алкідній основі, що забезпечує
створення водовідштовхувальної поверхні з довготривалим захистом від УФвипромінювання.
Лазурь додає деревині привабливий новий вигляд з стійким атласним відблиском. Зберігає
видиму структуру деревини, полегшує догляд та чищення поверхні.
Використовується як для нанесення на нові або для відновлення всіх типів деревини і
дерев'яних елементів на відкритому повітрі.
Також підходить для необробленої деревини. Спеціально розроблена формула ідеально
підходить для фарбування вікон та дверей.

Покриття в один шар
(м2/л)

Фасування:

10-15

Bondex Matt
Синтетична тонкошарова лазурь з підвищеним захистом від УФ-випромінювання.
Цей захист запобігає вицвітанню лазурі, таким чином, знижує витрати на обслуговування
дерев’яних поверхонь. Лазурь проникає глибоко в структуру деревини, забарвлює поверхню в
обраний природній відтінок та підкреслює текстуру деревини.
Легко наноситься та створює шовковисто-матову поверхню.
Використовується для нанесення як на нові так і для відновлення всіх типів деревини і
дерев'яних елементів на відкритому повітрі. Також підходить для необробленої деревини.
Ідеально підходить для вікон, парканів, стель або навісів, пергол тощо.

Фасування:

Покриття в один шар
(м2/л)

10-16

