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ЕМАЛЬ ПФ-115 «EXPRESS»
ТМ «DNIPRO-CONTACT»
швидковисихаюча

Емаль призначена для фарбування заґрунтованих 
металевих, дерев'яних та інших поверхонь 
(штукатурка, бетон, цегла), що піддаються 
атмосферним впливам, а також для фарбування 
у середині приміщення. Захист від корозії 
рухомого складу. Забарвлення виробів з чорних 
металів в верстатобудуванні, металоконструкцій, 
що експлуатуються в атмосферних умовах, 
сільськогосподарської техніки, а також фарбування  
бетонних і дерев'яних поверхонь.

Утворює глянсове атмосферостійке покриття, 
що витримує вплив води, миючих розчинів, 
індустріальних масел і змін температури від 
-50 °С до 60 °С. Покриття, що складається 
з двох шарів алкідной емалі, нанесених 
на підготовлену загрунтовану поверхню, 
в помірному і холодному кліматі зберігає 
захисні властивості протягом 7 років.

дерево бетон метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 0,7 кг; 2,6 кг; 50 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

50 - 80 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

4 години

Рекомендована 
кількість шарів

1 - 2 шари

Метод 
нанесення

пензлем , валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник
уайт-спірит, 
сольвент

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• АТМОСФЕРОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ

• ДОСКОНАЛИЙ ГЛЯНЕЦЬ

• СТІЙКИЙ КОЛІР

Оптимізований склад дозволяє наносити емаль 
методом "мокрий по мокрому" досить товстим 
шаром, товщиною до 60 мікрон, який в свою 
чергу повністю полімеризуется і набирає високий 
показник твердості (0,4 ум. од., по приладу ТМЛ) 
вже на другу добу. Також плівка такої товщини 
зберігає еластичність.

біла

зелена

шоколадна

світло-сіра

жовта

графіт

червона

чорна

вишнева

синя

червоно-
коричнева

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції 

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні
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Поверхні для застосування

Призначення

ЕМАЛЬ ПФ-266 «EXPRESS»
ТМ «DNIPRO-CONTACT»

• ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ШВИДКОВИСИХАЮЧА

• ВИСОКОГЛЯНЦЕВА

• ПІДХОДИТЬ ДЛЯ БЕТОННИХ ПІДЛОГ

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 0,7 кг; 2,6 кг; 50 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

80 - 110 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

4 години

Рекомендована 
кількість шарів

1 - 2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник
уайт-спірит, 
сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

Емаль ПФ-266 «EXPRESS» призначена для 
декоративно-захисного фарбування дерев’яних, 
бетонних (попередньо прогрунтованих акриловим 
зміцнюючим  ґрунтом для забезпечення якісної 
адгезії), металевих поверхонь (попередньо 
заґрунтованих ґрунтовкою ГФ-021 ЕПІ) всередині 
приміщень. Емаль має удосконалене формування 
плівки покриття з часом висихання 4 години, 
високу експлуатаційну міцність, та високий ступінь 
глянцю, що надає покриттю особливі декоративні 
властивості.

дерево бетон метал

жовто-
коричнева

золотаво-
коричнева

червоно-
коричнева

для підлог з підвищеною стійкістю
до стирання

Кольори продукції 
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ҐРУНТ-ЕМАЛЬ 3 в 1 
ТМ «DNIPRO-CONTACT»
антикорозійна

«Ґрунт–емаль» — це універсальний продукт, 
що дозволяє одночасно попередити корозію, 
позбутися іржі та отримати довговічне 
атмосферостійке покриття. Призначена для 
декоративно – захисного фарбування металевих, 
оцинкованих (з терміном експлуатації не менше 6 
місяців) дерев’яних, бетонних та інших поверхонь 
всередині та зовні приміщень. Об’єднує у собі 3 
властивості: ґрунтування, перетворювача іржі та 
емалі, що дуже зручно та економно.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

70 - 110 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

6 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник сольвент (нафтовий)

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• АТМОСФЕРОСТІЙКА

• МОЖНА НАНОСИТИ ПРЯМО НА ІРЖУ

• ФОРМУЛА 3 В 1

біла

зелена

шоколадна

світло-сіра

жовта

срібляста

графіт

червона

чорна

вишнева

синя

червоно-
коричнева

дерево бетон метал

Призначення

Кольори продукції 

Поверхні для застосування
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ҐРУНТОВКА ГФ-021 ЕПІ 
«EXPRESS» 
ТМ «DNIPRO-CONTACT»

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• АНТИКОРОЗІЙНА ЕПІ

• АТМОСФЕРОСТІЙКА

• МОЖНА НАНОСИТИ ПРЯМО НА ІРЖУ

дерево метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

80 - 100 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

1 година

Рекомендована 
кількість шарів

1 - 2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник ксилол, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

Ґрунтовка антикорозійна ГФ-021 ЕПІ «EXPRESS» 
призначена для ґрунтування металевих поверхонь 
(конструкцій промислових об'єктів, гаражів, 
опорних стовпів і т.д.), дерев'яних, мінеральних 
та інших поверхонь, як базове покриття перед 
нанесенням різних типів  емалей, зовні та всередині 
приміщень. Ґрунтовка ГФ-021 ЕПІ «EXPRESS» 
забезпечує тимчасовий захист від атмосферних 
впливів, завдяки відповідним фізико-хімічним 
властивостям. Сформована плівка покриття добре 
піддається шліфуванню.

Основною особливістю даного виду ґрунтовки є 
використання в процесі виробництва високоякісної 
сировини, що забезпечує необхідні експлуатаційні 
властивості, а саме:

•  плівка покриття на основі ґрунту атмосферостійка (властивості 
покриття забезпечують тимчасовий захист від атмосферних 
впливів: волога, перепади температури, прояви іржі під дією 
середовища), стійка до впливу морської і прісної води, миючих 
розчинів, мінеральних масел, стійка до перепадів температури від 
– 40 ˚С до + 60 ˚С.

• час формування покриття, до остаточного відлипу, становить 
не більше 40 хв., при температурі повітря (20±2) ˚С та вологості 
не більше 65%. Даний часовий показник зберігається навіть при 
зниженні температури до +5 ˚С, що майже вдвічі швидше ніж в 
стандартних видах ґрунту ГФ-021.

• плівка покриття на основі ґрунту має високу твердість, а також 
стійкість і здатність до шліфування, без утворення тріщин і ниток;

• покриття має високий показник адгезії та міцності. Забезпечує 
антикорозійний захист, а також містить миттєвий інгібітор корозії;

• забезпечує поліпшення адгезії між шарами − між дерев’яною 
або металевою поверхнею з емаллю.

сіра червоно-
коричнева

антикорозійна. швидковисихаюча

Призначення

Кольори продукції 

Поверхні для застосування
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ФАРБА АК-11
ТМ «DNIPRO-CONACT»

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ПІДВИЩЕНА АТМОСФЕРОСТІЙКІСТЬ

• ЧУДОВА АДГЕЗІЯ ДО ПОВЕРХНІ

• ШВИДКОВИСИХАЮЧА

Фарба АК-11 ТМ «DNIPRO-CONTACT» призначена 
для захисно-декоративного фарбування 
бетонних, цементних, фіброцементних, 
асфальтних,  металевих та дерев’яних поверхонь 
всередині та зовні приміщень (складські та 
торгівельні приміщення, гаражі, паркінги, 
промислові конструкції, а також для нанесення 
дорожньої розмітки). Легко наноситься, швидко 
висихає, утворює міцне зчеплення з поверхнею. 
Атмосферостійка, зносостійка, витримує механічні 
навантаження (автонавантажувачів, автомобілів).

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 2,8 кг; 50 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

150 - 250 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

1 година

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник ксилол

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

біла жовта червона

• Утворює зносостіке і довговічне покриття
• Висока паропроникність
• Витримує вплив механічних навантажень
• Стійка до дії миючих засобів і промислових

масел

дерево бетон метал

для бетонних підлог

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції 



PROFESSIONAL

dnipro-contact.com7

ЛАТЕКСНА ІНТЕР’ЄРНА ФАРБА
ТМ «DNIPRO-CONTACT»

• БІЛА МАТОВА

• ВОЛОГОСТ ІЙКА

• ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ

• ІДЕАЛЬНО ДЛЯ СКЛОШПАЛЕР

Водно-дисперсійна фарба з хорошою покривністю. 
Призначена для поверхонь всередині приміщень: 
по бетону, штукатурці, цегляній кладці, а також для 
перефарбування справних, старих дисперсійних 
покриттів. Підходить для всіх видів шпалер.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

180 - 200 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

1 - 2 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

Можна колірувати універсальними
колірувальними пастами

біла
матова

бетон гіпсокартон мінеральні
поверхні цегла шпаклівка

шлакоблок штукатурка

Поверхні для застосування

Поверхні для застосування

Кольори продукції 

стійка до миття та стирання
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ЛАТЕКСНА ФАСАДНА ФАРБА
ТМ «DNIPRO-CONACT»

• БІЛА МАТОВА

• ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО УФ-ПРОМЕНІВ

ТА АТМОСФЕРНИХ ВПЛИВІВ

• ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ,

ПАРОПРОНИКНА

Атмосферостійка латексна фарба для зовнішніх 
та внутрішніх робіт. Утворює водовідштовхуюче, 
вологостійке покриття, еластичне і довговічне 
покриття. Стійка до вологого стирання. 
Призначена для фарбування фасадів будинків та 
створення зносостійких та вологостійких покриттів 
всередині приміщень. Придатна для фарбування 
цементної штукатурки, бетону, цегли, поверхонь 
систем теплоізоляції фасадів, а також по гіпсовим 
основам, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB I OSB, 
фанері, дереву і шпалерам всередині приміщень. 
Не містить розчинників.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

160 - 180 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

1 - 2 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

Можна колірувати універсальними
колірувальними пастами

біла

бетон гіпсокартон мінеральні
поверхні

цегла шпаклівка

шлакоблок штукатурка

атмосферостійка

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції 
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ЕМАЛЬ ПФ-115
ТМ «CONTACT»
високостійка до атмосферних впливів

Емаль алкідна ПФ-115 «CONTACT» призначена 
для декоративно-захисного покриття дерев’яних, 
попередньо заґрунтованих металевих та інших 
поверхонь, які підлягають атмосферним впливам, 
а також для фарбування всередині приміщень.

Застосовується для фарбування:  

• дерев’яних огорож, вікон, дверей, меблів, ДВП, 
ДСП та інших.

• металевих конструкцій - огорожі, гаражі, 
сільськогосподарської техніки, вагонів, кранів і т.п.

дерево бетон метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування
0,25 кг; 0,9 кг; 
2,8 кг; 50 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

80-150 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

24 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник
уайт-спірит, 
сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ВІДМІННА АДГЕЗІЯ

• ДОСКОНАЛИЙ ГЛЯНЕЦЬ

• ШИРОКА КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА

біла

світло-
блакитна

морська
хвиля

салатова

помаранчева

світло-сіра

блакитна

фіолетова

світло-зелена

червона

коричнева

сіра

яскраво-
блакитна

світло-
фіолетова

зелена

вишнева

шоколадна

темно-сіра

синя

бежева

темно-зелена

темно-вишнева

чорна

срібляста

бірюза

жовта

хакі

червоно-
коричнева

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції 
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ЕМАЛЬ ПФ-266
ТМ «CONTACT»

Емаль алкідна «CONTACT» ПФ-266 призначена 
для декоративно-захисного покриття дерев’яних 
та попередньо заґрунтованих металевих 
поверхонь всередині приміщень. Емаль має 
високу експлуатаційну міцність покриття, насичені 
кольори та високий ступінь глянцю, що надає 
покриттю особливі декоративні властивості.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

90-110 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

24 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник
уайт-спірит, 
сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

• ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• НАСИЧЕНИЙ ГЛЯНЦЕВИЙ КОЛІР

• ВИСОКИЙ ПОКАЗНИК ТВЕРДОСТІ

В ПОЄДНАННІ З ВИСОКОЮ ЕЛАСТИЧНІСТЮ

для підлог

золотаво-
коричнева

червоно-
коричнева

жовто-
коричнева

дерево бетон метал

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції 
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ҐРУНТОВКА ГФ-021 ЕПІ
ТМ «CONTACT»

Ґрунтовка ГФ-021 ЕПІ «CONTACT» з ефектом 
перетворення іржі використовується в якості 
базового покриття перед нанесенням емалі 
для забезпечення кращої адгезії із поверхнею, 
покращення захисних властивостей та більш 
довговічної експлуатації поверхні, а також для 
економії витрат наступного шару емалі. Підходить 
для ґрунтування металевих, дерев’яних, бетонних 
та інших поверхонь зовні та всередині приміщень. 

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 0,9 кг; 2,5 кг; 50 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

60-100 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

12 годин

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник  сольвент (нафтовий)

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ШВИДКОВИСИХАЮЧА

• НАНОСИТЬСЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ІРЖУ

• ЗНАЧНО ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ ЕМАЛІ

антикорозійна

дерево метал

біла чорнасіра червоно-
коричнева

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції 
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ЕМАЛЬ ПФ-167
ТМ «FREGAT»
для яхт і кораблів

Емаль ПФ-167 призначена для декоративно-
захисного фарбування металевих (попередньо 
заґрунтованих ґрунтовкою ГФ-021 епі) та 
дерев’яних поверхонь, залізничних вагонів, 
сільськогосподарської техніки, металевих 
конструкцій, причалів та інших поверхонь, що 
піддаються впливу високої вологості: надводних 
бортів, надбудов, конструкцій суден, яхт, катерів, 
доків тощо. Емаль також підходить для фарбування 
віконних рам, дверей, огорож, гаражів, кранів 
тощо. 

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

80-150 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

24 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник
уайт-спірит, 
сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ПІДВИЩЕНА АТМОСФЕРОСТІЙКІСТЬ

• ДОСКОНАЛИЙ ГЛЯНЕЦЬ

• ПІДВИЩЕНА ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ

біла

світло-
блакитна

морська
хвиля

салатова

помаранчева

світло-сіра

блакитна

фіолетова

світло-зелена

червона

коричнева

сіра

яскраво-
блакитна

світло-
фіолетова

зелена

вишнева

шоколадна

темно-сіра

синя

бежева

темно-зелена

темно-вишнева

чорна

срібляста

бірюза

жовта

хакі

червоно-
коричнева

дерево бетон метал

Призначення

Поверхні для застосування

Кольори продукції 
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ЕМАЛЬ ПФ-266
ТМ «FREGAT»
для підлог

Емаль ПФ-266 ТМ «FREGAT» призначена для 
декоративно-захисного фарбування дерев’яних та 
металевих поверхонь (попередньо заґрунтованих 
ґрунтовкою ГФ-021 ЕПІ) всередині приміщень 
(переважно для дерев’яних підлог). Фарба має 
високу експлуатаційну міцність покриття, насичені 
кольори та високий ступінь глянцю, що надає 
покриттю особливі декоративні властивості.

• ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• СТІЙКА ДО СТИРАННЯ

• ДОСКОНАЛИЙ ГЛЯНЕЦЬ

• ПІДВИЩЕНА ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

90-110 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

24 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник
уайт-спірит, 
сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

жовто-
коричнева

золотаво-
коричнева

червоно-
коричнева

дерево метал

Призначення

Поверхні для застосування

Кольори продукції 
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ҐРУНТОВКА ГФ-021 ЕПІ
ТМ «FREGAT»

Ґрунтовка ГФ-021 ЕПІ ТМ «FREGAT» з ефектом 
перетворення іржі  використовується в якості 
базового покриття перед нанесенням емалі 
для забезпечення кращого зчеплення фарби 
з металевою поверхнею, покращує захисні 
властивості та подовжує довговічність  експлуатації 
поверхні, а також забезпечує економію витрат 
наступного шару емалі. Підходить для ґрунтування 
металевих, дерев’яних, бетонних та інших 
поверхонь зовні та всередині приміщень.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 0,9 кг; 2,5 кг; 50 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

60-100 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

12 годин

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник  сольвент (нафтовий)

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• НАНОСИТЬСЯ ПРЯМО НА ІРЖУ

• ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ ЕМАЛІ

• ВІДМІННА АДГЕЗІЯ ДО ПОВЕРХНІ

антикорозійна

біла чорнасіра червоно-
коричнева

дерево бетон метал

Кольори продукції 

Призначення

Поверхні для застосування
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ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
ТМ «DNIPRO-CONACT»

Для декоративно-захисної обробки виробів і 
конструкцій з деревини, що експлуатуються в 
умовах інтенсивного атмосферного впливу та у 
середині приміщень.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування
0,7 кг; 1,8 кг; 2,2 кг;
40 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

50 - 60 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

1 година

Рекомендована 
кількість шарів

2 - 3 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник
уайт-спірит,
сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• АТМОСФЕРОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ

• НА УРЕТАНАЛКІДНІЙ СМОЛІ

• ПІДКРЕСЛЮЄ ПРИРОДНИЙ МАЛЮНОК

ДЕРЕВИНИ

алкідно-уретановий

дерево

прозорий
глянсовий

Кольори продукції 

Призначення

Поверхні для застосування
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ЛАК ПАРКЕТНИЙ
ТМ «DNIPRO-CONTACT»

Для захисту паркету усіх видів (у тому числі 
мозаїчного) та інших дерев'яних поверхонь від 
фізичних та хімічних впливів в умовах нормальних 
експлуатаційних навантажень зовні та всередині 
приміщень.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування
0,7 кг; 1,8 кг;
2,2 кг; 40 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

50 - 60 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

1 година

Рекомендована 
кількість шарів

2 - 3 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник
уайт-спірит,
сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ВИСОКА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ

• СТІЙКА ДО СТИРАННЯ ТА МИЮЧИХ

ЗАСОБІВ

• НА УРЕТАН-АЛКІДНІЙ СМОЛІ

алкідно-уретановий

прозорий
глянсовий

дерево

Призначення

Поверхні для застосування

Кольори продукції 
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ЛАК ЯХТОВИЙ
ТМ «DNIPRO-CONACT»

Лак яхтовий ТМ «DNIPRO-CONACT» призначений 
для захисної та декоративної обробки виробів 
з деревини, що експлуатуються в умовах 
інтенсивного атмосферного впливу зовні 
приміщень та для внутрішніх робіт. Підходить для 
поверхонь всіх видів річкових та морських суден: 
човнів, яхт, катерів (палуб, палубних надбудов, 
деталей рангоуту) і т.д. Лак можна наносити 
на метал, а також поверх алкідних та алкідно-
уретанових покриттів.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування
0,7 кг; 1,8 кг;
2,2 кг; 40 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

50 - 60 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

1 година

Рекомендована 
кількість шарів

2 - 3 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник
уайт-спірит,
сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ШВИДКО ВИСИХАЄ

• АТМОСФЕРОСТІЙКИЙ

• ПІДКРЕСЛЮЄ ПРИРОДНУ ФАКТУРУ

ДЕРЕВИНИ

алкідно-уретановий

прозорий
глянсовий

дерево

Призначення

Поверхні для застосування

Кольори продукції 
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ЛАК АЛКІДНИЙ ПФ-170
ТМ «DNIPRO-CONACT»

Для захисного покриття дерев’яних та металевих 
поверхонь, що експлуатуються в атмосферних 
умовах та всередині приміщень. Використовуються 
в якості домішки до гліфталевих та пентафталевих 
емалей.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування

0,7 кг; 40 кг 
(металева тара)
0,4 кг; 
0,75 кг (ПЕТ тара)

Витрати емалі
на 1 шар покриття

50 - 100 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

8 годин

Рекомендована 
кількість шарів

2 - 3 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник
уайт-спірит,
сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• АТМОСФЕРОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ

• НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ВОЛОГИ

• УТВОРЮЄ МІЦНЕ ПОКРИТТЯ

алкідний пентафталевий

прозорий
глянсовий

дерево метал

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції 
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дуб

черешня

сосна

горіх

тик

палісандр

махагон

каштан

дерево

ЛАЗУР
ТМ «DNIPRO-CONTACT»

Лазур ТМ «DNIPRO-CONACT» призначена для 
декоративно-захисної обробки дерев'яних виробів 
ззовні та всередині приміщень. Підкреслює 
природну красу деревини та захищає від шкідників, 
цвілі, грибка, синяви, гниття і руйнування деревини.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 0,75 л; 2,5 л

Витрати емалі
на 1 шар покриття

70 - 75 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

24 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 - 3 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник
уайт-спірит,
сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• АТМОСФЕРОСТІЙКИЙ

• МІСТИТЬ АНТИСЕПТИК

• ПРИРОДНІ КОЛЬОРИ

алкідний деревозахисний лак

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції 
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ҐРУНТ-КОНЦЕНТРАТ 1:4 G-18
ТМ «CONTACT»
акрилові глибокого проникнення

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1 л

Витрати емалі
на 1 шар покриття

100 - 200 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

1- 2 години

Рекомендована 
кількість шарів

1 - 2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ЗМІЦНЮЄ МІНЕРАЛЬНІ ПОВЕРХНІ

• 1 Л = 5 Л ҐРУНТОВКИ

• ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ ФАРБИ

Для зміцнення мінеральних поверхонь (штукатурка, 
шпаклівка, бетон, цегла, шлакоблок, гіпсокартон), 
а також для підготовки основи перед проведенням 
оздоблювальних робіт (фарбування, шпатлювання, 
нанесення штукатурки).

прозора
після 

висихання

бетон гіпсокартон мінеральні
поверхні цегла шпаклівка

шлакоблок штукатурка

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції 
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прозора
після 

висихання

ҐРУНТОВКА G-7 АКРИЛОВА
ТМ «CONTACT»
глибокого проникнення

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ

• ЗМІЦНЮЄ МІНЕРАЛЬНІ ПОВЕРХНІ

• ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ ФАРБИ

Ґрунтовка акрилова G-7 призначена для зміцнення 
мінеральних поверхонь, а також підготовки 
основи перед проведенням оздоблювальних 
робіт (фарбування, шпаклювання, нанесення 
штукатурки).

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1 л; 2 л; 5 л; 10 л

Витрати емалі
на 1 шар покриття

100 - 200 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

1- 2 години

Рекомендована 
кількість шарів

1 - 2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

бетон гіпсокартон мінеральні
поверхні

цегла шпаклівка

шлакоблок штукатурка

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції 
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ҐРУНТОВКА G-20 СТОП СІЛЬ
ТМ «CONTACT»
акрилова 

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• БЛОКУЄ ВИСОЛИ

• ЗМЕНШУЄ ВОДОПОГЛИНАННЯ

Використовується для попередньої обробки 
мінеральних поверхонь (цегли, бетону, штукатурки, 
шпаклівки, гіпсокартону) для попередження  
утворення висолів на поверхні. Ґрунтовка має 
значну проникну спроможність та забезпечує 
високу твердість покриття.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 5 л; 10 л

Витрати емалі
на 1 шар покриттяҐ

100 - 200 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

1- 2 години

Рекомендована 
кількість шарів

1 - 2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

бетон гіпсокартон мінеральні
поверхні цегла шпаклівка

шлакоблок штукатурка камінь

прозора
після 

висихання

Кольори продукції 

Призначення

Поверхні для застосування



dnipro-contact.com

PREMIUM

23

• ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• УЛЬТРАБІЛА МАТОВА

• НЕ МАЄ РІЗКОГО ЗАПАХУ

• ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ

ІНТЕР’ЄРНА ЛАТЕКСНА ФАРБА
ТМ «CONTACT»
стійка до сухого стирання

Водно-дисперсійна фарба з хорошою покривністю 
для поверхонь всередині приміщень по бетону, 
штукатурці, цегляній кладці, а також для 
перефарбування старих дисперсійних покриттів. 
Підходить для всіх видів шпалер.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

180 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

1- 2 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

Можна колірувати універсальними
колірувальними пастами

сніжно-біла
матова

бетон гіпсокартон мінеральні
поверхні

цегла шпаклівка

шлакоблок штукатурка

Кольори продукції 

Призначення

Поверхні для застосування
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ІНТЕР’ЄРНА ЛАТЕКСНА ФАРБА
ТМ «CONTACT»
стійка до миття та стирання

Водно-дисперсійна фарба з хорошою покривністю 
для поверхонь всередині приміщень по бетону, 
штукатурці, цегляній кладці, а також для 
перефарбування старих дисперсійних покриттів. 
Стійка до вологого стирання. Підходить для всіх 
видів шпалер.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

180 - 200 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

1- 2 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

Можна колірувати універсальними
колірувальними пастами ТМ «ProfColor»

біла
матова

бетон гіпсокартон
мінеральні
поверхні цегла шпаклівка

шлакоблок штукатурка камінь

• ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ

• ШВИДКО ВИСИХАЄ

• ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВОЛОГИХ ПРИМІЩЕНЬ

Призначення

Кольори продукції 

Поверхні для застосування
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АКРИЛОВА ФАСАДНА ФАРБА
ТМ «CONTACT»
стійка до атмосферних впливів

Атмосферостійка латексна фарба для зовнішніх 
та внутрішніх робіт. Утворює водовідштовхуюче, 
вологостійке еластичне і довговічне покриття. 
Стійка до вологого стирання. Призначена для 
фарбування фасадів будинків та створення 
зносостійкого та вологостійкого покриття 
всередині приміщень. 

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

190 - 220 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

1- 2 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

Можна колірувати універсальними
колірувальними пастами

біла
матова

бетон гіпсокартон мінеральні
поверхні цегла шпаклівка

шлакоблок штукатурка камінь

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ

• ШВИДКО ВИСИХАЄ

• ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО УФ-ПРОМЕНІВ

Призначення

Кольори продукції 

Поверхні для застосування
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ЕМАЛЬ АКРИЛОВА 
ДЛЯ РАДІАТОРІВ 
ТМ «CONTACT»
термостійка. білосніжна напівгляцева

Емаль акрилова призначена для декоративно-
захисного фарбування опалювальних елементів 
(радіаторів, труб, котлів та інших). Також емаль є 
універсальним засобом, що використовується для 
фарбування металевих, мінеральних та дерев’яних 
поверхонь. Створює напівглянсове, стійке до 
стирання та миття покриття.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 0,75 л; 2,5 л

Витрати емалі
на 1 шар покриття

160 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

до 2-х годин

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

Можна колірувати універсальними
колірувальними пастами

білосніжна
напівглянсова

чавунний
радіатор

алюмінієвий
радіатор

метал стіниопалювальні
елементи

дерев'яні
поверхні

мінеральні
поверхні

Поверхні для застосування

• РОЗЧИННИК – ВОДА

• НЕ ЖОВТІЄ

• БЕЗ РІЗКОГО ЗАПАХУ

Призначення

Кольори продукції 
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ЕМАЛЬ АКРИЛОВА
УНІВЕРСАЛЬНА ТМ «CONTACT»
білосніжна напівгляцева

Емаль акрилова призначена для фарбування вікон 
і дверей зовні та всередині приміщень, а також для 
фарбування раніше пофарбованих дерев'яних, 
металевих або мінеральних поверхонь. Створює 
напівглянсове, стійке до стирання та миття 
покриття.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 0,75 л

Витрати емалі
на 1 шар покриття

160 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

до 1 - 2 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

Можна колірувати універсальними
колірувальними пастами

білосніжна
напівглянсова

дерев бетон мінеральні
поверхні

Поверхні для застосування

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• РОЗЧИННИК – ВОДА

• КОЛЕРУЄТЬСЯ УНІВЕРСАЛЬНИМИ 

КОЛЕРУВАЛЬНИМИ ПАСТАМИ

Призначення

Кольори продукції 
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АКРИЛОВИЙ ЛАК
ТМ «CONTACT»
інтер’єрний

Лак акриловий ТМ «CONTACT» призначений для 
декоративно-захисного покриття мінеральних 
(штукатурка, бетон, цегла, гіпсокартон та інші) та 
дерев’яних поверхонь. Лак також можна наносити 
поверх акрилових і алкідних покриттів, (бажано 
збити глянець механічним способом) на столярні 
вироби (двері, віконні рами, столи та інші), на 
вироби з  ДСП, МДФ і фанери. Лак вироблено 
спеціально для внутрішніх робіт. Не підходить для 
фарбування підлог.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1 кг; 3 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

80 - 100 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

до 2-х годин

Рекомендована 
кількість шарів

1 - 2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

прозорий
глянсовий

прозорий
шовковисто

матовий

цегла природний
камінь

деревинамінеральні 
поверхні

• ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• РОЗЧИННИК – ВОДА

• ЛЕГКО МИЄТЬСЯ

• ШВИДКО СОХНЕ

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції 
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АКРИЛОВИЙ ЛАК
ТМ «CONTACT»
фасадний

Лак застосовується для захисту та декоративної 
обробки зовнішніх та внутрішніх поверхонь з 
дерева і дерев'яних матеріалів, мінеральних 
поверхонь, бетону, цегли, декоративної фасадної 
плитки, природного і штучного каменю, а 
також поверхонь, покритих декоративними 
штукатурками з нормальною паропроникністю 
(для поверхонь з підвищеною паропроникністю 
необхідно застосовувати спеціальні лаки).

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1 кг; 3 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

80 - 100 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

до 2-х годин

Рекомендована 
кількість шарів

1 - 2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

прозорий
глянсовий

прозорий
шовковисто

матовий

цегла природний
камінь

деревинаштукатурка

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• РОЗЧИННИК – ВОДА

• АТМОСФЕРОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ

• ШВИДКО СОХНЕ

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції 
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АКРИЛОВИЙ ЛАК 
ДЛЯ КАМЕНЮ ТМ «CONTACT»
вологостійкий

Лак акриловий ТМ «CONTACT» призначений для 
декоративно-захисного покриття та зміцнення 
природного і штучного каміння, а також 
мінеральних поверхонь (бетон, цегла, штукатурка 
та інші). Підходить для зовнішніх та внутрішніх 
робіт.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 0,75 л

Витрати емалі
на 1 шар покриття

80 - 100 г/м²

Час висихання
1 шару покриття

до 1 - ї години

Рекомендована 
кількість шарів

1 - 2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

прозорий
глянсовий

Надає поверхні ефект 
«мокрого каменю»

природний
камінь

бордюри

штучний
камінь 

цегла

клінкер мінеральні 
поверхні

• УТВОРЮЄ ЕФЕКТ МОКРОГО КАМЕНЮ

• РОЗЧИННИК – ВОДА

• ЛЕГКО МИЄТЬСЯ

• ШВИДКО СОХНЕ

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції 
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КВАРЦ-ҐРУНТ АДГЕЗІЙНИЙ
ТМ «CONTACT»
універсальний

Універсальна ґрунтовка з кварцовим 
наповнювачем ТМ «CONTACT» застосовується 
в якості універсально адгезійного покриття для 
подальшого нанесення мінеральних штукатурок, 
акрилових дисперсійних штукатурок, шпаклівок, 
структурних і водо дисперсійних фарб. Збільшує 
адгезію структурних матеріалів до основи за 
рахунок створення міцної шорсткої поверхні. 
Значно полегшує і здешевлює нанесення і 
моделювання фінішних матеріалів.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 5 л; 10 л

Витрати емалі
на 1 шар покриття

до 5 м²/л 

Час висихання
1 шару покриття

2 години

Рекомендована 
кількість шарів

1 - 2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

білий

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• З КВАРЦЕВИМ НАПОВНЮВАЧЕМ

• ЛЕГКО МИЄТЬСЯ

• ШВИДКО СОХНЕ

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції 

оштукатурені
поверхні

гіпсокартонні
поверхні

бетонні
поверхні

цементно-вапняні
поверхні

цементно-піщані
поверхні

цегляні
поверхні
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ШПАКЛІВКА
АКРИЛОВА ФІНІШНА 
ТМ «CONTACT»
інтер'єрна білосніжна

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1,5 кг; 4 кг; 8 кг; 16 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

1,6 кг/м²   

Час висихання
1 шару покриття

4-6 години
здатність витримувати
навантаження - 12 годин

Метод 
нанесення

шпателем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

Готова до використання акрилова шпаклівка для 
шпаклювання та фінішного вирівнювання поверхні 
всередині приміщень. Дозволяє отримати 
ідеально гладку поверхню. Стійка до впливу 
вологи і механічних впливів. Призначена для 
покриття цементної і гіпсової штукатурки, бетону, 
гіпсокартону, пофарбованих підстав, ДВП, ДСП, 
QSB, OSB та дерева.

Призначення

• ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• РОЗЧИННИК – ВОДА

• ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ

• ШВИДКО СОХНЕ

Поверхні для застосування

оштукатурені
поверхні

гіпсокартонні
поверхні

бетонні
поверхні ДВП

ДСП

Кольори продукції 

білосніжна
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зеленасіра

ГУМОВА ФАРБА АКРИЛОВА
ТМ «CONTACT»
універсальна

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг; 12 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

100 - 200 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

не більше 2 годин

Рекомендована 
кількість шарів

2-3 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода (не більше 5% 
від ваги фарби)

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

Фарба гумова ТМ "CONTACT" призначена для 
декоративно-захисного фарбування шиферу, 
черепиці, ондуліна, оцинкованої сталі, алюмінію, 
загрунтованого і незагрунтовану чорного металу, 
профнастилу, асфальту, асбоцемента, бетонних, 
піно- та газобетонних, цегляних, оштукатурених, 
зашпакльованих поверхонь, фанери, ДСП, ЦСП, 
ДВП, дерев'яних, гіпсокартонних поверхонь, 
поверхонь обклеєних шпалерами і т.д. Для 
внутрішніх і зовнішніх робіт. Фарба гумова ТМ 
"CONTACT" підходить для фарбування дахів, 
цоколів, фасадів будівель, водостічних труб і 
жолобів, стін ванних кімнат, цегляних і кам'яних 
кладок, коридорів, кухонь, стовпів, огорож та 
інших поверхонь. Фарбу можна наносити на 
поверхні, раніше пофарбовані олійними фарбами.

металеві
поверхні

шпаклівка

мінеральні
поверхні

штукатурка

гіпсокартон

алюміній деревина

цегла

біла

червоно-
коричнева

чорна шоколадна

Призначення

• ЕЛАСТИЧНА

• ЗМЕНШУЄ ВОДОПОГЛИНАННЯ НА 30%-40%

• ДЛЯ ДАХІВ ТА ЦОКОЛІВ

• ВИСОКОСТІЙКА ДО АТМОСФЕРНИХ ВПЛИВІВ

Поверхні для застосування

Кольори продукції 
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ЕМАЛЬ ПФ-115
ТМ «FLORA COLOUR»
атмосферостійка

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

70-180 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

24 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 - 3  шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

Емаль ПФ-115 ТМ «FLORA COLOUR» призначена 
для декоративно-захисного покриття металевих, 
(попередньо заґрунтованих ґрунтовкою ГФ-021 ЕПІ) 
дерев’яних та інших поверхонь, що експлуатуються 
всередині та ззовні приміщень.

•  Для дерев’яних фасадів, вікон та дверей.
• Для металевих конструкцій (огорож, гаражів, 
радіаторів опалювання).
• Для сільськогосподарської техніки, вагонів, 
кранів і т.п.

біла

світло-
блакитна

світло-
зелена

вишнева

світло-сіра

блакитна

зелена

червоно-
коричнева

сіра

яскраво-
блакитна

темно-
зелена

жовто-
коричнева

срібляста

синя

жовта

шоколадна

чорна

бірюзова

червона

дерево бетон метал

Поверхні для застосування

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ГЛЯНЦЕВА

• ШИРОКА ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

Призначення

Кольори продукції
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Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції

ЕМАЛЬ ПФ-266
ТМ «FLORA COLOUR»
для підлог

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

80-120 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

24 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 - 3  шари

Метод 
нанесення

щіткою, валиком,
розпилювачем

Розчинник уайт-спірит, сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

Емаль  ПФ-266 ТМ «FLORA COLOUR» призначена 
для декоративно-захисного фарбування  дерев’яних 
та металевих (попередньо заґрунтованих 
ґрунтовкою ГФ-021 ЕПІ) поверхонь всередині 
приміщень (переважно для дерев’яних підлог).

червоно-
коричнева

жовто-
коричнева

золотаво-
коричнева

дерево метал

• ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ПОКРИТТЯ СТІЙКЕ ДО МИТТЯ

ТА СТИРАННЯ

• ГЛЯНЦЕВЕ ПОКРИТТЯ
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ҐРУНТОВКА ГФ-021 ЕПІ
ТМ «FLORA COLOUR»
антикорозійна

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ІРЖУ

• ВІДМІННА АДГЕЗІЯ ДО ПОВЕРХНІ

дерево метал

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

80-100 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

12 годин

Рекомендована 
кількість шарів

2 - 3  шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник уайт-спірит, сольвент

Ґрунтовка ГФ-021 ЕПІ ТМ «FLORA COLOUR» з 
ефектом перетворення іржі використовується в 
якості базового покриття перед нанесенням емалі 
для забезпечення кращого зчеплення фарби 
із поверхнею (адгезія), покращення захисних 
властивостей та більш довговічної експлуатації 
поверхні, а також для економії витрат наступного 
шару емалі. Підходить для ґрунтування металевих, 
дерев’яних, бетонних та інших поверхонь зовні та 
всередині приміщень.

червоно-
коричнева

сіра

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції
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АКРИЛОВА ІНТЕР'ЄРНА
ФАРБА ТМ «FLORA COLOUR»
стійка до сухого стирання

• ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• СНІЖНО-БІЛА

• РОЗЧИННИК ВОДА

бетон

шпаклівка

гіпсокартон

шпалери штукатурка

цегла

камінь

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

150 - 180 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

 до 2-х годин

Рекомендована 
кількість шарів

1 - 2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник уайт-спірит, сольвент

Для фарбування стін та стель, поверхня яких 
виготовлена з бетону, гіпсокартону, цементної чи 
синтетичної штукатурки, які не вимагають миття. 
Ми рекомендуємо використовувати дану фарбу 
для фарбування стель.

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

акрилова фарба

Можна колірувати універсальними
колірувальними пастами

білосніжна
матова

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції
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АКРИЛОВА ІНТЕР'ЄРНА ФАРБА
ТМ «FLORA COLOUR»
стійка до миття

• ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• СТІЙКА ДО МЕХАНІЧНИХ ВПЛИВІВ

• РОЗЧИННИК ВОДА

Для фарбування стін та стель з бетону, 
гіпсокартону, цементної чи синтетичної штукатурки, 
які потребують миття. Фарбу можна колірувати 
спеціальними пастами для водних систем . 
Призначена для фарбування всередині приміщень.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

130 - 150 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

 до 2-х годин

Рекомендована 
кількість шарів

1 - 2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

Можна колірувати універсальними
колірувальними пастами

біла
матова

бетон

шпаклівка

гіпсокартон

шпалери штукатурка

цегла

камінь

акрилова фарба

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції
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АКРИЛОВА ФАСАДНА ФАРБА
ТМ «FLORA COLOUR»
стійка до атмосферних впливів

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• АТМОСФЕРОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ

• РОЗЧИННИК ВОДА

Для фарбування фасадів будівель та поверхонь з 
гіпсокартону, цементної чи синтетичної штукатурки, 
які експлуатуються в умовах інтенсивних 
атмосферних впливів. Стійка до атмосферних 
впливів.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

150 - 160 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

 до 2-х годин

Рекомендована 
кількість шарів

1 - 2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

Можна колірувати універсальними
колірувальними пастами

біла
матова

бетон

шпаклівка

гіпсокартон

шпалери штукатурка

цегла

камінь

акрилова фарба

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції
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Для зміцнення мінеральних поверхонь (штукатурка, 
шпаклівка, бетон, цегла, шлакоблок, гіпсокартон), 
а також для підготовки основи перед проведенням 
оздоблювальних робіт.

АКРИЛОВА ҐРУНТОВКА
просочувальна

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ ФАРБИ

• РОЗЧИННИК - ВОДА

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1 л; 2 л; 4,2 л; 5 л; 10 л

Витрати емалі
на 1 шар покриття

100 - 200 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

1 - 2 години

Рекомендована 
кількість шарів

1 шар

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

прозора
після висихання

бетон

шпаклівка

гіпсокартон

шпалери штукатурка

цегла

камінь

акрилова фарба

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції
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Фарба призначена для профілактично-лікувальної 
побілки стовбурів садових дерев та кущів. Має 
наступні властивості: захищає рослину від 
хвороб (ракових захворювань), впливу бактерій 
та проростання спор мікроорганізмів завдяки 
спеціальним антисептичним домішкам. Захищає 
від шкідників (жуків, комах, гризунів, зайців та 
інших) Оберігає дерево від сонячних опіків та 
впливу низьких температур. Фарба утворює стійке 
УФ-захисне покриття. Попереджує утворення 
моху, плісняви та грибку на стовбурі. Сприяє 
швидшому загоюванню місць зрубів на гілках. 
Дерево має більш естетичний вигляд.

ФАРБА ДЛЯ ДЕРЕВ
ТМ «FLORA COLOUR»
акрилова
• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ

• ЛІКУВАЛЬНИЙ ТА ЗАХИСНИЙ ЕФЕКТ

• ЗАХИЩАЄ ВІД ГРИЗУНІВ

• ЗАХИЩАЄ ВІД ПЕРЕПАДІВ ТЕМПЕРАТУР

дерево

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

100 - 200 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

1 - 2 години

Рекомендована 
кількість шарів

1 - 2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

біла
матова

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції
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АНТИСЕПТИК БІОЗАХИСТ
ТМ «CONTACT»
акриловий концентрат 1:4

Антисептик універсальний ТМ «CONTACT» 
призначений для біологічного захисту від грибків, 
плісняви, синяви ззовні та всередині приміщень. 
Антисептик використовують для профілактичної 
обробки будь-яких пористих поверхонь (цегли, 
бетону, штукатурки, каменю та дерев'яних 
поверхонь) від первинного та вторинного ураження. 
Антисептиком можна обробляти поверхні перед 
або після нанесення лакофарбових матеріалів. 
Зупиняє процеси руйнування та очищує поверхню 
від наслідків плісняви, грибків та моху. Антисептик 
підвищує водовідштовхуючі властивості поверхні 
та особливо захищає від розповсюдження 
ураження по всьому шару поверхонь.

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ

• УСУВАЄ ЗАПАХИ

• АНТИСЕПТИЧНА ДІЯ

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1 л

Витрати емалі
на 1 шар покриття

80 - 100 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

2 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

бетон штукатурка цегламінеральні
поверхні

прозорий

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції
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АНТИСЕПТИК
ВОГНЕБІОЗАХИСТ
ТМ «CONTACT»
акриловий концентрат 1:10

Антисептик вогнебіозахист ТМ «CONTACT» є 
універсальним і призначений для зовнішніх 
та внутрішніх робіт. При обробці деревини 
антисептик вогнебіозахист переводить деревину 
у важкозаймистий матеріал забезпечуючи 
вогнезахисний шар. Антисептик вогнебіозахист 
також призначений для біологічного захисту 
деревини від грибків, плісняви, синяви, вологи, 
руйнуючих комах. При контакті з вогнем захисний 
шар антисептика не підтримує процес горіння, 
утворюючи вогнестійкий теплоізоляційний шар, 
перекриваючи доступ кисню до поверхні деревини.

• вогнезахист;

• антисептичний захист, що забезпечує
біостійкість деревини;

• не піддається вимиванню;

• не має різкого запаху;

• зберігає властивості деревини;

• при обробці деревина тонується в
каштановий колір.

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ЗНИЩУЄ ШКІДНИКІВ

• НЕ ПІДТРИМУЄ ПРОЦЕС ГОРІННЯ

• АНТИСЕПТИЧНА ДІЯ

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1 л; 5 л

Витрати емалі
на 1 шар покриття

80 - 100 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

2 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 - 3 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

деревина мінеральні
поверхні

тонуючий ефект
колір каштан

Якісні характеристики

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції
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КЛЕЙ ПВА Д-3 
ТМ «FLORA COLOUR»
універсальний
• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ВІДМІННА АДГЕЗІЯ

• УТВОРЮЄ ПРОЗОРИЙ ШОВ

• ШВИДКО СОХНЕ

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1 кг; 2 кг; 5 кг; 11 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

100 - 500 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

2 - 3 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

прозорий
після висихання

Клей ПВА Д3 ТМ «FLORA COLOUR» призначений 
для склеювання виробів з деревини та похідних 
матеріалів (паперу, картону, фанери, МДФ, ДСП, 
ДВП та інших),  ковроліну, вінілових та паперових 
шпалер, тканини, шкіри, поролону, серп’янки, 
скловолокна, приклеювання будівельних сіток, 
тощо. Також даний клей використовується для 
підвищення адгезійних властивостей будівельних 
сумішей (цементу, бетону, крейдових розчинів)  у 
якості домішки до них. Ідеально підходить для 
випадків, коли застосовується гаряче пресування, 
для виготовлення меблів (віконних рам, дверей 
тощо).

деревина

ДВП

фанера

картон

ДСП

бетон

МДФ

ковролін

максимальну
міцність
набирає

за 24 години

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції



dnipro-contact.com

STANDARD

45

РІДКЕ СКЛО НАТРІЄВЕ 
ТМ «FLORA COLOUR»

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ВІДМІННА АДГЕЗІЯ

• ШИРОКА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування
1,25 кг; 2,5 кг; 
7 кг; 14 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

в залежності від
застосування   

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

прозорий

ДЛЯ ЗВ’ЯЗКИ ТА СКЛЕЮВАННЯ будівельних 
матеріалів. Можна використовувати для 
склеювання фарфору, картону, силікатних 
і порцелянових виробів, скла, а також для 
просочування паперу, тканини, бетону, штукатурки 
та дерев’яних виробів з метою надання підвищеної 
щільності та вогнестійкості.
ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ підлог, стін, перекриттів 
у підвальних приміщеннях, басейнів, для захисту 
фундаментів від грунтових вод  та гідроізоляції 
колодязів.
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВОДО- ТА 
АТМОСФЕРОСТІЙКИХ ҐРУНТУВАЛЬНИХ 
СУМІШЕЙ 
Спосіб застосування. Рідке скло та цемент 
необхідно змішати у співвідношенні 1:1. Отриману 
суміш нанести на поверхню, що потребує 
укріплення.
ЗАСТОСОВУЮТЬ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ виробів із 
фаянсу, кераміки, посуду і прочистки каналізації.

мінеральні поверхні або суміщі

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції
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КОЛІРУВАЛЬНІ ПАСТИ
ТМ «PROFCOLOR»
універсальні

Колоранти ТМ «Profcolor» – це універсальний продукт для надання фарбувальним матеріалам 
бажаного кольору. В асортименті лінії «Profcolor» 14 найпопулярніших у фарбуванні фасаду 
та інтер’єру кольорів. За рахунок високої стійкості до УФ-променів, усі колоранти підходять 
для зовнішніх та внутрішніх робіт (окрім помаранчевого, що використовується тільки для 
внутрішніх робіт).

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ШИРОКА КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА

• ДЛЯ ФАСАДІВТА ІНТЕР’ЄРІВ

• ШВИДКО СОХНЕ

Для надання обраного кольору водно-дисперсійним фарбам та емалям на органічній основі 
(алкідним, масляно-фталевим, хлоркаучуковим). Також використовується для колірування вапняних, 
шпаклювальних, штукатурних сумішей та лазурей. Ми рекомендуємо використовувати фарбу та 
колоранти одного виробника, з метою досягнення найкращого результату.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверхні для
нанесення

залежно від властивостей
використовуваної фарби

Витрати емалі
на 1 шар покриття

не використовувати,
як самостійне покриття

Розчинник вода

Фасування 100 мл

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні
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ПАЛІТРА ВІДТІНКІВ КОЛОРАНТІВ ТМ «PROFCOLOR»
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ДЕКОРАТИВНА АКРИЛОВА 
ФАРБА ТМ «DNIPRO-CONACT»
універсальна

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• РОЗЧИННИК - ВОДА

• ШВИДКО СОХНЕ

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 150 г

Витрати емалі
на 1 шар покриття

80 - 100 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

1 - 2 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

щіткою, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

Для декоративно-захисного фарбування елементів 
з дерева, пластика, заліза, каміння, гіпсу, бетону. 
Також підходить для фарбування по шпалерам, 
кераміці, полістиролі та штукатурці. Декоративна 
фарба призначена як для зовнішніх, так і для 
внутрішніх робіт.

За рахунок світлого відтінку білу та золотаву 
перлини, а також срібну фарбу можна колрувати 
фарбниками для того, щоб отримати кольори з 
перламутровим відблиском.

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

бетон

штукатурка

метал

деревина

пластик

камінь

цегла

бетон

Переваги декоративних фарб

Надають покриттю блискучого вигляду, стійкі до 
УФ-променів та вологи, дуже швидко висихають.

Поверхні для застосування

Призначення

Рекомендації фахівців
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ПАЛІТРА ДЕКОРАТИВНИХ АКРИЛОВИХ ФАРБ 
ТМ «FLORA COLOUR»

Декор срібло
Срібний колір декоративної фарби 
органічно виглядає на кераміці, 
дереві, пластику, полістиролі, 
надаючи їм ефект перламутрового 
блиску. Використовується також 
для надання декоративного ефекту 
пофарбованим чи обробленим 
штукатуркою поверхням.

Декор червоне золото
Червоне золото має більш мідний 
відтінок золотого кольору та 
добре підходить для декорування 
елементів з дерева, пластика, гіпсу 
та металу. Може використовуватись 
для фінішної обробки вже 
пофарбованої поверхні, надаючи їй 
вишуканого блиску.

Декор бронза
Бронза добре підходить для 
пофарбування елементів інтер’єру 
та фасаду. Насичений бронзовий 
колір змусить будь-яку поверхню 
виглядати розкішно.

Декор мідь
Фарба має надзвичайно насичений 
мідний колір, завдяки чому 
забезпечує підвищені покривні 
властивості. Мідна фарба 
чудово покриває темні елементи, 
забезпечуючи рівномірно 
пофарбовану поверхню. Особливо 
органічно виглядає на металевих, 
дерев’яних поверхнях та цеглі.

Декор червоне вино
Насичений бордовий колір декору 
придає пофарбованому елементу 
шик італійського барокко, який 
в поєднанні з декором золотого 
кольору можуть скласти чудовий 
стиль епохи Відродження. 

Декор шоколад
Уявіть собі магію шоколадного кольору, що переливається блискучим перламутром та 
перетворює будь-який елемент інтер’єру на вишукану річ. Колір шоколадного декору 
настільки глибокий та багатогранний, що неможливо відірвати погляду від пофарбованої 
речі.

Декор біла перлина
Дуже ніжний та витончений колір, 
буде чудово виглядати на багетах, 
пластику, кераміці та будь-яких 
інших матеріалах. При додаванні 
до прозорого акрилового лаку, 
формує вишуканий перелив 
перламутру. 

Декор золота перлина
Колір-хамелеон – змінюється в 
залежності від кута потрапляння 
світла від ніжно білого до золотого. 
Цей декор – справжня знахідка 
для тих, хто хоче створити дійсно 
особливий інтер’єр.

Декор золото
Акрилова декоративна фарба 
золотого кольору імітує 
дорогоцінний метал та надає 
будь-якій поверхні сяючого та 
витонченого вигляду. Дійсно по-
особливому золотий колір виглядає 
на дереві, кераміці та нанесеним 
зверху на штукатурку.
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АКРИЛОВА ФАРБА ДЛЯ ДАХІВ
для оцинкованих 
та металевих поверхонь

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• УТВОРЮЄ АТМОСФЕРОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ

• РОЗЧИННИК - ВОДА

Для декоративно-захисного покриття оцинкованих 
та металевих поверхонь, а також шиферу, бетону 
та інших всмоктуючих поверхонь (крім дерев'яних 
підлог). Утворює міцне атмосферостійке покриття. 
Наносити на поверхню, яка вже була в експлуатації 
більше 9 місяців. Перед нанесенням фарби, 
поверхню не ґрунтувати. Рекомендується для 
фарбування дахів, підвіконь, огорож, оцинкованих 
поверхонь.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування
1,2 кг; 3,5 кг; 6 кг;
12,5 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

160 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

1 - 2 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

зелена коричнева світло-сіра
червоно-

коричнева

металеві
дахи

шпаклівка

євроогорожі

штукатурка

шифер

металеві
конструкції

цегла

Призначення

Поверхні для застосування

Кольори продукції

dnipro-contact.com
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метал

ЕМАЛЬ ПФ-115
ТМ «ULTRATONE»
атмосферостійка

Емаль алкідна ТМ «ULTRATONE» призначена для 
декоративно-захисного фарбування металевих, 
дерев’яних, бетонних та інших поверхонь зовні 
та всередині приміщень (віконних рам, дверей, 
підвіконь, дерев’яних та металевих огорож, 
гаражів, радіаторів опалювання, авто та сільсько- 
господарської техніки і т. п.).

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

60 - 150 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

24 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 - 3 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

дерево бетон

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• МАЄ ВИСОКИЙ КОЕФІЦІЄНТ АДГЕЗІЇ

• ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ

• ЯСКРАВІ КОЛЬОРИ

біла

світло-
блакитна

світло-
зелена

вишнева

світло-сіра

блакитна

зелена

червоно-
коричнева

сіра

яскраво-
блакитна

темно-
зелена

жовто-
коричнева

срібляста

синя

жовта

шоколадна

чорна

бірюзова

червона

Призначення

Кольори продукції

Поверхні для застосування
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ЕМАЛЬ ПФ-266
ТМ «ULTRATONE»
для підлог

Емаль алкідна ТМ «ULTRATONE» призначена для 
декоративно-захисного фарбування металевих, 
дерев’яних, бетонних та інших поверхонь зовні 
та всередині приміщень (віконних рам, дверей, 
підвіконь, дерев’яних та металевих огорож, 
гаражів, радіаторів опалювання, авто та сільсько- 
господарської техніки і т.п.).

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

100 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

24 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 - 3 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник
уайт-спірит, 
сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

дерево метал

• ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ВИСОКА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ

• СТІЙКА ДО МИЮЧИХ ЗАСОБІВ

• ДОСКОНАЛИЙ ГЛЯНЕЦЬ

жовто-
коричнева

золотаво-
коричнева

червоно-
коричнева

Призначення

Поверхні для застосування

Кольори продукції
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ҐРУНТОВКА ГФ-021 ЕПІ
ТМ «ULTRATONE»
антикорозійна

Ґрунтовка ГФ-021 ЕПІ ТМ «ULTRATONE»  з 
ефектом перетворення іржі використовується в 
якості базового покриття перед нанесенням емалі 
для забезпечення кращого зчеплення фарби 
із поверхнею (адгезії), покращених захисних 
властивостей та більш довговічної експлуатації 
поверхні, а також для економії витрат наступного 
шару емалі. Підходить для фарбування металевих, 
дерев’яних, бетонних та інших поверхонь зовні та 
всередині приміщень. 

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 0,9 кг; 2,8 кг; 50 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

80 - 100 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

12 годин

Рекомендована 
кількість шарів

1 - 2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник
сольвент
(нафтовий)

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• З ЕФЕКТОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІРЖІ

• ЧУДОВА АДГЕЗІЯ ДО ПОВЕРХНІ

• МОЖНА НАНОСИТИ ПРЯМО НА ІРЖУ

сіра червоно-
коричнева

металдерево бетон

Призначення

Поверхні для застосування

Кольори продукції
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ФАРБА ОЛІЙНА МА-15
ТМ «DNIPRO-CONTACT»

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ВИСОКА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ

• АТМОСФЕРОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ

Для фарбування металевих, дерев’яних та інших 
поверхонь, що експлуатуються зовні та всередині 
приміщень.

На оліфі, економна ціна, перевірена часом 
рецептура.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1 кг; 2,5 кг; 60 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

140 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

24 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 - 3 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник
уайт-спірит, 
сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

біла

жовта

світло-
блакитна

вишнева

світло-сіра

світло-
зелена

блакитна

червоно-
коричнева

біла

зелена

яскраво-
блакитна

жовто-
коричнева

чорна

темно-
зелена

синя

коричнева

бежева

бірюзова

червона

металдерево бетон

Поверхні для застосування

Призначення

Переваги

Кольори продукції
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ФАРБА ОЛІЙНА ДЛЯ ДАХІВ
ТМ «DNIPRO-CONTACT»
атмосферостійка

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• НА ОЛІФІ

• ЕКОНОМНА ВИТРАТА

металшифер

Для фарбування дахів, виготовлених з металу та з 
азбестоцементного шиферу, який експлуатується 
не менше 9 місяців. Перед нанесенням поверхню 
НЕ ґрунтувати.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1 кг; 2,5 кг; 60 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

80 - 120 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

24 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник
уайт-спірит, 
сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

зелена синя вишнева коричнева

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції
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СУРИК ЗАЛІЗНИЙ МА-15
ТМ «DNIPRO-CONTACT»
антикорозійний

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• АТМОСФЕРОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ

• АНТИКОРОЗІЙНЕ ПОКРИТТЯ

Призначена для фарбування металевих, 
дерев’яних та інших поверхонь, що експлуатуються 
зовні та всередині приміщень.

Поради фахівців
Для того, щоб отримати чудовий результат 
фарбування, ми рекомендуємо наносити 
фарбу у два-три шари. Другий шар необхідно 
наносити тільки після того, як висохне перший. 
Дерев’яні поверхні будуть довше зберігати 
свої декоративно-захисні властивості при 
попередньому нанесенні шару оліфи.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1 кг; 2,5 кг; 60 кг

Витрати емалі
на 1 шар покриття

140 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

24 години

Рекомендована 
кількість шарів

2 - 3 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник
уайт-спірит, 
сольвент

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

червоно-
коричнева

металдерево бетон

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції
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АКРИЛОВА ФАРБА ІНТЕР’ЄРНА
ТМ «ULTRATONE»
стійка до сухого стирання
• ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ДЛЯ СТЕЛЬ ТА СТІН

• СНІЖНО-БІЛА

Для фарбування стін та стель, поверхня яких 
виготовлена з бетону, гіпсокартону, цементної чи 
синтетичної штукатурки, які не вимагають миття. 
Ми рекомендуємо використовувати дану фарбу 
для фарбування стель. Фарба сніжно-білого 
кольору.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1л; 3 л; 5 л; 10 л

Витрати емалі
на 1 шар покриття

150 - 180 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

до 2-х годин

Рекомендована 
кількість шарів

1 - 2 шари

Метод 
нанесення

щіткою, валиком,
розпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

бетон

шпаклівка

гіпсокартон

шпалери штукатурка

цегла

камінь

акрилова фарба

Можна колірувати універсальними
колірувальними пастами

білосніжна
матова

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції
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АКРИЛОВА ФАРБА ІНТЕР’ЄРНА
ТМ «ULTRATONE»
стійка до миття

• ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ

• БІЛА МАТОВА

Для фарбування стін та стель з бетону, 
гіпсокартону, цементної чи синтетичної штукатурки, 
які потребують миття. Фарбу можна колірувати 
спеціальними пастами для водних систем. 
Призначена для фарбування всередині приміщень.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1л; 3 л; 5 л; 10 л

Витрати емалі
на 1 шар покриття

130 - 150 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

1 - 2 години

Рекомендована 
кількість шарів

1 - 2 шари

Метод 
нанесення

пензлем, валиком,
фарборозпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

Можна колірувати універсальними
колірувальними пастами

біла
матова

бетон

шпаклівка

гіпсокартон

шпалери штукатурка

цегла

камінь

акрилова фарба

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції
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АКРИЛОВА ФАРБА ФАСАДНА
ТМ «ULTRATONE»
стійка до атмосферних впливів

• ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

• БЕЗ РІЗКОГО ЗАПАХУ

• БІЛА МАТОВА

Для фарбування фасадів будівель та поверхонь з 
гіпсокартону, цементної чи синтетичної штукатурки, 
які експлуатуються в умовах інтенсивних 
атмосферних впливів. Фарбу можна колірувати 
спеціальними пастами для водних систем. Стійка 
до атмосферних впливів.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування 1л; 3 л; 5 л; 10 л

Витрати емалі
на 1 шар покриття

150 - 160 г/м²   

Час висихання
1 шару покриття

1 - 2 години

Рекомендована 
кількість шарів

1 - 2 шари

Метод 
нанесення

щіткою, валиком,
розпилювачем

Розчинник вода

* якісні характеристики можуть змінюватися в залежності від способу нанесення та
властивостей поверхні

Можна колірувати універсальними
колірувальними пастами

біла
матова

бетон

шпаклівка

гіпсокартон

шпалери штукатурка

цегла

камінь

акрилова фарба

Поверхні для застосування

Призначення

Кольори продукції




