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Mister Paint – це італійська компанія, що спеціалізується на виробництві
професійних лакофарбових матеріалів для будівельних робіт.
Наше високотехнологічне виробниче підприємство випускає продукцію, що відповідає
найвищим стандартам якості, з використанням смол і добавок тільки останнього
покоління. Метою нашого виробництва є створення повної гами продукції із
забезпеченням максимальної охорони навколишнього середовища.
Дистриб'ютори продукції на національному та зарубіжних ринках забезпечують
замовників необхідної технічною підтримкою.

Екологічність: повага і захист навколишнього середовища є основою
для розробки продукції Mister Paint. Всі вироби нашої гами є результатом
спільної роботи людей, які кожен день шукають все більш ефективну
і екологічно чисту сировину. Ми дбаємо про те, щоб гарантувати
професіоналам і вашим родинам екологічно стійке сьогодення і
майбутнє.

Грунтовки і фіксатори для
внутрішніх і зовнішніх робіт

La gamma d
soluzione p
presente in

QUARZ GRIP
ПІГМЕНТОВАНА АДГЕЗІЙНА ГРУНТОВКА

Пігментована грунтовка на основі спеціальних смол і добавок, яка призначена для
використання в якості грунту на будівельних основах для зменшення і вирівнювання
поглинаючої здатності і підвищення адгезії до подальших шарів покриттів. QUARZ
GRIP містить спеціальні микродобавки, які вирівнюють поверхню, що фарбується.

ВИХІД:
8 - 10 м2/л в один шар

УПАКОВКА:
14 л

РОЗВЕДЕННЯ:
Розбавити водою в пропорції
30/40%

ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)

FIX ACRYL
АКРИЛОВИЙ ГРУНТ

FIX ACRYL – емульсія спеціальних акрилових смол, що використовується після
розведення у співвідношенні 1:4 – 1:6 (1 частина продукту на 4 або 6 частин води)
в якості грунту на будівельних основах для зменшення і вирівнювання поглинаючої
здатності і підвищення адгезії до подальших шарів покриттів.

ВИХІД:
8-10 м2/л в один шар
РОЗВЕДЕННЯ:
Розбавити водою в пропорції 1:4
- 1:6%
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УПАКОВКА:
1 л (по 12 шт. в ящику) 5 л
ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)
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Лакофарбові
матеріали для
внутрішніх робіт

Лакофарбові матеріали для внутрішніх робіт

Лакофарбові матеріали для внутрішніх робіт

BASIC

MASTER PLUS

ДИХАЮЧА ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА

МИЮЧА
ВОДОЕМУЛЬСІЙНА
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Дихаюча водоемульсійна фарба для внутрішніх робіт рекомендується для
фарбування стель, дрібних і великих промислових приміщень. Гарна покриваність
і простота нанесення дозволяють додатково знизити витрати на фарбування. Для
отримання додаткової інформації дивіться специфікацію продукту.
ВИХІД:
4 - 5 м2/л готового покриття (2
шари)

УПАКОВКА:
14 л

РОЗВЕДЕННЯ:
Розбавити водою в пропорції
20/30%

ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)

ФАРБА

З

ВІДМІННИМИ

MASTER PLUS – професійна водоемульсійна фарба для зовнішніх робіт. Вона
відрізняється гарною покривістістю, чудовою стійкістю до миття, має дуже приємний
зовнішній вигляд і білосніжну білизну. Містить діоксид титану, спеціальні добавки
і акрилові смоли, розчинні у воді. Рекомендується для первинного фарбування і
перефарбовування стін і стель, які необхідно захистити на тривалий час.
ВИХІД:
6 - 7 м2/л готового покриття (2
шари)

УПАКОВКА:
750 мл (по 6 шт. в ящику)
5 л - 14 л

РОЗВЕДЕННЯ:
Розбавити водою в пропорції
25/35%

ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)

MISTER SMALTO

TOP
ПРОФЕСІЙНА ДИХАЮЧА ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА

Дихаюча водоемульсійна фарба для внутрішніх робіт рекомендується для
фарбування стін і стель. Вона дозволяє отримати покриття відмінної якості, ідеальної
білизни і чудовою проникності. Для отримання додаткової інформації дивіться
специфікацію продукту.

ВИХІД:
5 м2/л готового покриття (2 шари)

УПАКОВКА:
5 л - 14 л

РОЗВЕДЕННЯ:
Розбавити водою в пропорції
25/35%

ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)

ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ЕМАЛЬ БЕЗ ЗАПАХУ ДЛЯ СТІН

Водоемульсійна емаль з дуже слабким запахом. Цей продукт призначений для
фарбування стін і стель у приміщеннях з присутністю продуктів харчування: в
їдальнях, продовольчих магазинах, кухнях, холодильних камерах і т.д.
ВИХІД:
6 - 7 м2/л готового покриття (2
шари)

УПАКОВКА:
1 л - 2,5 л - 12 л

РОЗВЕДЕННЯ:
Розбавити водою в пропорції
0/3%

ЛОС:
макс. 140 г/л (2010)

TOP ACRYL
ПРОФЕСІЙНА ФУНГІЦИДНА ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА

TOP ACRYL -– професійна водоемульсійна фарба для внутрішніх робіт. Відрізняється
чудовою повітропроникністю і покриваністю. Містить акрилові смоли, спеціально
підібрані наповнювачі і титановий пігмент, що додають фарбі чудову світлостійкість і
дивовижну білизну. Крім того, фарба перешкоджає появі цвілі. Рекомендується для
фарбування стін і стель, у яких хочеться зберегти природну повітропроникність без
створення плівкового ефекту.
Завдяки характеристикам фарби покриття не розтріскується і не відшаровується в
присутності вологи.
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ВИХІД:
6 - 7 м2/л готового покриття (2
шари)

УПАКОВКА:
750 мл (по 6 шт. в ящику)
5 л - 14 л

РОЗВЕДЕННЯ:
Розбавити водою в пропорції
25/35%

ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)
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Лакофарбові матеріали
та покриття для зовнішніх
робіт

12

13

Лакофарбові матеріали та покриття для зовнішніх робіт

MASTER PLUS
МИЮЧА
ВОДОЕМУЛЬСІЙНА
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

ФАРБА

RA 500
З

ВІДМІННИМИ

MASTER PLUS – професійна водоемульсійна фарба для зовнішніх робіт. Вона
відрізняється гарною покривістістю, чудовою стійкістю до миття, має дуже приємний
зовнішній вигляд і білосніжну білизну. Містить діоксид титану, спеціальні добавки
і акрилові смоли, розчинні у воді. Рекомендується для первинного фарбування і
перефарбовування стін і стель, які необхідно захистити на тривалий час.

АКРИЛОВЕ ПОКРИТТЯ

Товсте покриття на основі кварцових добавок, призначених для отримання щільної
якісної обробки. Ідеально підходить для зовнішнього застосування, забезпечує
стійкість до погодних умов і перешкоджає поширенню цвілі і водоростей. Продукт
використовується в якості покриття для захисту фасадів, надає їм щільність і є дуже
приємним на дотик. Може бути нанесений на грунтову штукатурку на вапняноцементній основі, на штукатурку, посилену сіткою зі скловолокна, і на системи
теплоізоляції в цілому.

ВИХІД:
6 - 7 м2/л готового покриття (2
шари)

УПАКОВКА:
750 мл (по 6 шт. в ящику)
5 л - 14 л

ВИХІД:
2 - 2,5 м2/кг

УПАКОВКА:
3 кг - 25 кг

РОЗВЕДЕННЯ:
Розбавити водою в пропорції
25/35%

ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)

ЗЕРНИСТІСТЬ: 1,2 - 1,5

ЛОС:
макс. 40 г/л (2010)

RAS 600

SPECIAL

АКРИЛСИЛОКСАНОВЕ ПОКРИТТЯ

ПРОФЕСІЙНА ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА З ДОДАВАННЯМ КВАРЦУ

Миюча водоемульсійна фарба з додаванням кварцу для зовнішніх робіт має відмінну
покривістість і здатність заповнювати і приховувати дрібні дефекти. Вона ідеально
підходить для оштукатурених і бетонних поверхонь, забезпечує їх захист і підвищує
стійкість до несприятливих факторів.
ВИХІД:
4 - 5 м2/л готового покриття (2
шари)

УПАКОВКА:
750 мл (по 6 шт. в ящику)
5 л - 14 л

РОЗВЕДЕННЯ:
Розбавити водою в пропорції
25/35%

ЛОС:
макс. 40 г/л (2010)

Товсте покриття з гарною вентиляцією і водовідштовхувальною здатністю, на основі
кварцових добавок, призначених для отримання щільної якісної обробки. Ідеально
підходить для зовнішнього застосування, забезпечує стійкість до погодних умов і
перешкоджає поширенню цвілі і водоростей. Продукт використовується в якості
покриття для захисту фасадів, надає їм щільність і є дуже приємним на дотик. Може
бути нанесений на грунтову штукатурку на вапняно-цементній основі, на штукатурку,
посилену сіткою зі скловолокна, і на системи теплоізоляції в цілому.

ВИХІД:
2 - 2,5 м2/кг

УПАКОВКА:
3 кг - 25 кг

ЗЕРНИСТІСТЬ: 1,2 - 1,5

ЛОС:
макс. 40 г/л (2010)

RS 700

SILO ACRYL

СИЛОКСАНОВЕ ПОКРИТТЯ

ПРОФЕСІЙНА АКРІЛСІЛОКСАНОВА ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА

Миюча акрілсілоксанова водоемульсійна фарба для зовнішніх робіт відмінно захищає
від цвілі і водоростей і разом з тим має чудову проникність. Ідеально підходить для
будь-яких поверхонь, що вимагають якісної обробки.
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Лакофарбові матеріали та покриття для зовнішніх робіт

ВИХІД:
6 - 8 м2/л готового покриття (2
шари)

УПАКОВКА:
750 мл (по 6 шт. в ящику)
5 л - 14 л

РОЗВЕДЕННЯ:
Розбавити водою в пропорції
25/35%

ЛОС:
макс. 40 г/л (2010)

Товсте покриття з чудовою вентиляцією і водовідштовхувальною здатністю, на
основі кварцових добавок, призначених для отримання щільної якісної обробки.
Ідеально підходить для зовнішнього застосування, забезпечує стійкість до погодних
умов і перешкоджає поширенню цвілі і водоростей. Продукт використовується
в якості покриття для захисту фасадів, надає їм щільність і є дуже приємним на
дотик. Може бути нанесений на грунтову штукатурку на вапняно-цементній основі,
на штукатурку, посилену сіткою зі скловолокна, і на системи теплоізоляції в цілому.

ВИХІД:
2 - 2,5 м2/кг

УПАКОВКА:
3 кг - 25 кг

ЗЕРНИСТІСТЬ: 1,2 - 1,5

ЛОС:
макс. 40 г/л (2010)
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How did you live
without?

Mr
colour your life

MISTER PAINT Srl
36063 Marostica (VI) - Italy
Тел. і факс +39.0424.1754229
www.misterpaint.it - info@misterpaint.it

