Ми захищаємо і робимо світ
красивішим

КАТАЛОГ
®
ПРОДУКЦІЇ SELEMIX

З ЛІНІЙКОЮ SELEMIX®SYSTEM
МОЖЛИВО ВСЕ
Незалежно від ваших вимог, чи фарбуєте ви
стелажі, велосипеди, меблі, металеві каркаси,
гаражні двері або сільськогосподарську техніку,
лінійка продукції SelemixSystem – це ваше
рішення для забезпечення бездоганного
покриття.

їх поєднання є широкий спектр адаптованих
лакофарбових систем, які відповідають вашим
потребам з точки зору продуктивності, якості та
вартості.

Така гнучкість покриттів SelemixSystem означає, що
клієнти впевнені в продукті, який найкращим чином
Лінійка продукції SelemixSystem представляє собою відповідає їх індивідуальним потребам з точки зору
концепцію різноманітних фарб найвищої якості, яка співвідношення ціни та якості, а також зведення до
ідеально підходить для обробки і захисту поверхонь мінімуму фінансових зобов'язань і вимог щодо
на всіх ринках важкої та легкої промисловості.
управління.
Продукція SelemixSystem включає в себе цілий ряд
концентрованих фарб основних кольорів і біндерів.
Результатом

ISO СТАНДАРТИ ГАРАНТУЮТЬ ВИСОКОЯКІСНУ
ПРОДУКТИВНІСТЬ
Завдяки цьому забезпечується:
- надійна допомога у виборі лакофарбових систем, що відповідають різним характеристикам
замовника;
- широкий вибір систем антикорозійних фарб Selemix з точки зору ціни, якості та
довговічності;
- сертифікати, основані на міжнародних стандартах, визнаних на промисловому ринку;
незалежна акредитована лабораторія провела випробування циклів нанесення фарб
SelemixSystem відповідно до стандарту ISO 12944-6. Окрім продуктів SelemixSystem у цій
таблиці наведені покриття з характеристиками довговічності і антикорозійного захисту, які
адаптовані відповідно до вимог щодо захисту.

ISO 12944-6 КЛАСИФІКАЦІЯ СЕРЕДОВИЩ
Класи
корозії

C1
C2
C3

C4
C5-I
C5-M

2

Типові зовнішні
середовища

Типові
внутрішні
середовища

Опалювальні будівлі з чистою
атмосферою, наприклад, офіси,
школи, магазини, готелі
Атмосфери з низьким
Неопалювані будівлі, в яких може
рівнем забруднення. В
утворюватися конденсат,
основному в сільській
наприклад, депо, склади, спортивні
місцевості.
зали
Міські та промислові
Виробничі приміщення з високою
атмосфери, помірне
вологістю і певним рівнем
забруднення діоксидом
забруднення повітря (заводи
сірки. Прибережні райони з харчової промисловості, пральні,
низькою солоністю.
пивоварні, їдальні)
Промислові і прибережні
Хімічні заводи, плавальні басейни,
райони з помірною
прибережні суднобудівні верфі.
солоністю.
Промислові зони з високою Будівлі або зони з майже постійною
вологістю і агресивною
конденсацією і високим рівнем
атмосферою.
забруднення.
Прибережні і морські
Будівлі або зони з майже постійною
райони з високою
конденсацією і високим рівнем
солоністю.
забруднення.

–

ISO 12944 - 6
ДІАПАЗОН ДОВГОВІЧНОСТІ
Діапазони довговічності дають приблизне
уявлення про час експлуатації системи,
перш ніж виникне необхідність в проведенні
першої капітальної процедури технічного
обслуговування.
ВИСОКИЙ = БІЛЬШЕ 15 РОКІВ
СЕРЕДНІЙ = 5 – 15 РОКІВ
НИЗЬКИЙ = 2 – 5 РОКІВ

®

SELEMIX SYSTEM

Система
Основа Підготовка Цинковий
Грунт
лакофарбо
поверхні епоксидни
вого
й ґрунт
покриття
1
Сталь
Sa 2½
Епоксидний ґрунт
7-413
1
Оцинков Епоксидний
ана
ґрунт7-413
сталь

Епоксидне верхнє покриття 7-410
Епоксидне верхнє покриття 7-410

2

Сталь

Sa 2½

-

Епоксидний
ґрунт7-413

Поліуретанове верхнє покриття PUR
7-512

2

Оцинков
ана
сталь

-

-

Епоксидний ґрунт
7-413

Поліуретанове верхнє покриття PUR
7-512

3

Сталь

Sa 2½

-

Акрилове верхнє покриття 7-110

4

Сталь

Sa 2½

-

Епоксидний ґрунт
7-413
Грунт PUR
2.705.0500

4

Оцинков
ана
сталь

-

-

Грунт PUR 2.705.0500 Поліуретанове верхнє покриття PUR
7-512

5

Сталь

Sa 2½

-

Грунт PUR 2.705.0500 Акрилове верхнє покриття UHS 7-120

5

Оцинков
ана
сталь

-

-

Грунт PUR 2.705.0500 Акрилове верхнє покриття UHS 7-120

6

Сталь

Sa 2½

-

-

6

Оцинков
ана
сталь

-

-

-

7

Сталь

Sa 2½

8

Сталь

Sa 2½

8

Оцинков
ана
сталь
Сталь

-

Оцинков
ана
сталь

-

Епоксидни й грунт с
високим
вмістом
цинку2.704.
0490
Антикорозійний
епоксидний ґрунт HB
2.704.0440
Антикорозійний
епоксидний ґрунт HB
2.704.0440
Антикорозійний
епоксиднийґрунт HB
2.704.0440
Антикорозійний
епоксидний ґрунт HB
2.704.0440

9

9

3

Верхнє покриття

Sa 2½

Поліуретанове верхнє покриття PUR
7-512

Система
Клас корозії і
лакофарбов
довговічність
ого покриття
DFT (мкм)
195
C3-Середній,
C4-Низький
200
C2-Низький, середній,
високий
C3-Низький, середній,
високий
C4-Низький, середній
C5-M Низький
200
C3-Високий,
C4-Середній,
C5-M Низький
210
C2-Низький, середній,
високий
C3-Низький, середній,
високий
C4-Низький, середній
C5-M Низький
220
C3-Середній,
C4-Низький
230
C3-Високий,
C4-Середній,
C5-M Низький
240
C2-Низький, середній,
високий
C3-Низький, середній,
високий
C4-Низький, середній
C5-M Низький
230
C3-Високий,
C4-Середній,
C5-M Низький
240
C2-Низький, середній,
високий
C3-Низький, середній,
високий
C4-Низький, середній
C5-M Низький

Двокомпонентне поліуретанове верхнє
покриття, яке наноситься безпосередньо
на металеву поверхню PUR 7-534
Двокомпонентне поліуретанове верхнє
покриття, яке наноситься безпосередньо
на металеву поверхню PUR 7-534

160

Двокомпонентне поліуретанове верхнє
покриття PUR 7-534

300

Акрилове верхнє покриття HB 7-130

300

C5-I Високий
C5-M Високий

Акрилове верхнє покриття HB 7-130

270

C5-I Високий
C5-M Високий

Додаткове верхнє покриття PUR 7-512

250

C5-I Високий
C5-M Високий

Додаткове верхнє покриття PUR 7-512

250

C5-I Високий
C5-M Високий

180

C3-Високий,
C4-Середній,
C5-M Низький
C2-Низький, середній,
високий
C3-Низький, середній,
високий
C4-Низький, середній
C5-M Низький
C5-I Високий
C5-M Високий
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ЕПОКСИДНИЙ ГРУНТ
®

Сімейство епоксидних ґрунтів SELEMIX пропонує двокомпонентні рішення, що мають відмінні антикорозійні
властивості, відмінну адгезію до багатьох матеріалів, таких як сталь, алюміній і оцинкована сталь, мають
гладку поверхню з чудовим заключним аспектом - висока твердість і ефективні характеристики розпилення.
Серед асортименту епоксидних ґрунтів ви можете вибрати той, який краще відповідає вашим вимогам
-забезпечує належний баланс з точки зору антикорозійної продуктивності і ефективності обробки поверхні.

1.774 .1300 7- 413
ЕПОКСИДНИЙ ГРУНТ

ISO 129 4 4 - 6

Двокомпонентний біндер з високим вмістом сухого залишку, придатний для використання при
фарбуванні по вологому шару. Не застосовувати поверх травильних або синтетичних ґрунтів.
Цей ґрунт є частиною деяких систем, які відповідають стандарту ISO 12944-6.
Застосування: Безповітряне нанесення - Нанесення звичайним методом.

1.774 .1400 7- 414
ЕПОКСИДНИЙ ВІНІЛОВИЙ ГРУНТ
Двокомпонентний швидковисихаючий біндер, придатний для використання при фарбуванні по
вологому шару. Може бути повторно нанесений без шліфування поверхні навіть після тривалого
періоду. Не застосовувати поверх травильних або синтетичних ґрунтів.
Застосування: Нанесення звичайним методом.

2.704.0400
ЕПОКСИДНИЙ ГРУНТ БЕЖЕВОГО КОЛЬОРУ
Двокомпонентний ґрунт бежевого кольору з високим вмістом сухого залишку, який надійно
наноситься і має чудові антикорозійні властивості. Не застосовувати поверх травильних або
синтетичних ґрунтів.
Застосування: Безповітряне нанесення/комбіноване розпилювання - Нанесення
звичайним методом.

2.704.044X
АНТИКОРОЗІЙНІ ЕПОКСИДНІ ГРУНТИ HB

ISO 12944 - 6

Двокомпонентні ґрунти з високим вмістом сухого залишку, які забезпечують відмінні
антикорозійні властивості завдякивикористанню антикорозійних пігментів. Рекомендуються для
сталі, оцинкованої сталі та алюмінію.
Їх чудова хімічна стійкість робить їх найкращими, коли необхідне застосування системи
високоефективногопокриття в агресивному промисловому середовищі. Не застосовувати поверх
травильнихабо синтетичних ґрунтів. Доступні в сірих і білих кольорах.
Цей ґрунт є частиною деяких систем, які відповідають стандарту ISO 12944-6.
Застосування: Безповітряне нанесення/комбіноване розпилювання - Нанесення
звичайним методом.

2.704.0490
ЕПОКСИДНИЙ ГРУНТ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ЦИНКУ

ISO 12944 - 6

Двокомпонентний ґрунт з високим вмістом цинкового порошку, який забезпечує катодний захист і
високу стійкість до екстремальних атмосферних впливів. Рекомендується для використання в
промислових середовищах в умовах сильної корозії. Цей ґрунт є частиною деяких систем, які
відповідають стандарту ISO 12944-6.
Застосування: Безповітряне нанесення - Нанесення звичайним методом.
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АНТИКОРОЗІЙНИЙ ГРУНТ
®

Асортимент антикорозійних ґрунтів SELEMIX пропонує однокомпонентні рішення, які швидко висихають,
мають високі властивості наповнення, ефективну адгезію до поверхонь із чорної сталі і підкладок із голої сталі,
і в цілому мають добрі антикорозійні та нержавіючі властивості.

1.778.1000 7-810
ШВИДКОВИСИХАЮЧИЙ ГРУНТ
Однокомпонентний синтетичний біндер з високими властивостями наповнювання.
Використовується для захисту підкладок із чорної сталі.
Застосування: Безповітряне нанесення - Нанесення звичайним методом.

1.778.2000 7-820
ШВИДКОВИСИХАЮЧИЙ ДОДАТКОВИЙ ГРУНТ
Однокомпонентний швидковисихаючий синтетичний біндер з високими властивостями
наповнювання і антикорозійними характеристиками. Використовується для захисту підкладок із
чорної сталі.
Застосування: Безповітряне нанесення - Нанесення звичайним методом.

2.708.080X
ОДНОКОМПОНЕНТНІ ГРУНТИ
Однокомпонентні синтетичні антикорозійні грунти. Забезпечують чудовий баланс з точки зору
значення якості та ефективності циклу. Доступні в сірому і червоному кольорах.
Застосування: Комбіноване розпилювання/безповітряне нанесення - Нанесення
звичайним методом.

ПОЛІУРЕТАНОВИЙ ГРУНТ
Поліуретанові ґрунтиSelemix забезпечують високу адгезію і захист від корозії на різних підкладках, таких як
алюміній, гола сталь, оцинкована сталь і легкі сплави. Як правило, поліуретанові ґрунти рекомендуються для
фарбування в умовах низьких температур (від 5 до 15 °С) або коли кінцевий користувач бажає
використовувати ідентичні затверджувачі для ґрунту і верхнього покриття.

2.705.050X
ДВОКОМПОНЕНТНІ ПОЛІУРЕТАНОВІ ГРУНТИ

ISO 12944 - 6

Двокомпонентний попередньо тонований ґрунт, придатний для використання при фарбуванні по
вологому шару. Доступний в сірому, білому, чорному і червоному кольорах. Застосовується у
поєднанні із затверджувачем 9-060, якщо вміст ЛОР в готовому для застосування ґрунті
становить менше, ніж 540 г/л. Цей ґрунт є частиною деяких систем, які відповідають стандарту
ISO 12944-6.
Застосування: Комбіноване розпилювання/безповітряне нанесення - Нанесення
звичайним методом.
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ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ, ЯКЕ НАНОСИТЬСЯ
БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА МЕТАЛЕВУ
ПОВЕРХНЮ
Асортимент поліуретанових верхніх покриттів, які наносяться безпосередньо на металеву поверхню
®
SELEMIX пропонує двокомпонентні рішення з прямою адгезію до різних підкладок, які мають високий
діапазон покриття поверхні, легко наносяться на поверхню і мають чудову стійкість до екстремальних
атмосферних впливів.

1.775.3XXX ПОЛІУРЕТАНОВІ ВЕРХНІ ПОКРИТТЯ, ЯКІ НАНОСЯТЬСЯ
БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА МЕТАЛЕВУ ПОВЕРХНЮ
ISO 12944 - 6
7-530 - 7-531
7-532 - 7-533
7-534 - 7-535
7-536 - 7-537
7-538 - 7-539
Двокомпонентні біндери, доступні з різним рівнем блиску, які забезпечують
формування високопродуктивного одношарового покриття, а також характеризуються
простотою застосування, високою товщиною плівки, дуже хорошою адгезією до різних
підкладок таких, як гола сталь, алюміній, оцинкована сталь та пластик зі скловолокном.
Коли він застосовується у поєднанні із затверджувачем HS Hardener 9-075 в режимах
безповітряного нанесення/комбінованого розпилювання, вміст ЛОР готового для
використання продукту становить нижче, ніж 420 г/л.
Застосування: Безповітряне нанесення/комбіноване розпилювання - Нанесення
звичайним методом.

АКРИЛОВЕ ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ
Акрилові верхні покриття Selemix пропонують легкі в застосуванні двокомпонентні рішення, які забезпечують
формування довговічних покриттів відмінної якості. Підвищена стійкість до атмосферних впливів і чудова
УФ-стабільність навіть при сильному впливі сонячного світла протягом довгого часу. Призначене для машин
для нанесення покриттів та іншого промислового обладнання, яке знаходиться під впливом умов зовнішнього
середовища.

1.771.1000 7 -110
АКРИЛОВЕ ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ

ISO 12944 - 6

Двокомпонентний біндер для однотонних і металевих глянцевих кольорів з чудовою стійкістю до
атмосферних впливів, хорошою стійкістю до УФ-випромінювання і високим рівнем блиску.
Застосування: Комбіноване розпилювання/безповітряне нанесення - Нанесення
звичайним методом.

1.771.2000 7 -12 0
АКРИЛОВЕ ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ UHS

ISO 12944 - 6

Двокомпонентний біндер, глянцевий однотонний колір, незвичайна стійкість до атмосферних
впливів, хороша стійкість до УФ-випромінювання і рівень обробки поверхні екстра-класу.
Застосування: Комбіноване розпилювання/безповітряне нанесення - Нанесення
звичайним методом.
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1.771.3000 7-13 0
АКРИЛОВЕ ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ HB

ISO 12944 - 6

Двокомпонентний акриловий біндер з високим вмістом сухого залишку та високою стійкістю до
патьоків. Призначений для причепів, землерийних і сільськогосподарських машин та інших
промислових компонентів, які працюють в приміщеннях і на відкритому повітрі.
Застосування: Комбіноване розпилювання - Нанесення звичайним методом.
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ПОЛІУРЕТАНОВЕ ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ
®

Поліуретанові верхні покриття SELEMIX забезпечують високі показники довговічності і стійкості до хімічних і
атмосферних впливів при різних рівнях блиску. Асортимент також включає в себе продукт UltraHighSolid довговічне покриття найвищої якості, рекомендоване у випадках, коли обмежена кількість викидів ЛОР має
вирішальне значення.

1.775.1000 7-510
ПОЛІУРЕТАНОВЕ ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ
Двокомпонентнийбіндер, який забезпечує високий рівень блиску, непрозорості, стійкості і
довговічності. Підходить для нанесення поверх грунту 2K SelemixPrimer і рекомендований для
сільськогосподарської техніки та обладнання.
Застосування: Безповітряне нанесення - Нанесення звичайним методом.

1.775.1100 | 1.775.1200 7-511 ПОЛІУРЕТАНОВЕ
МАТОВІ І ДОДАТКОВІ ВЕРХНІ ПОКРИТТЯ

ISO 12944-6 7-512

Двокомпонентні біндери, доступні в матовому (7-511) і глянцевому (7-512) варіантах, які забезпечують
чудовий кінцевий зовнішній вигляд і довговічну поверхню, мають високу стійкість до атмосферних впливів
і хімічних речовин. За рахунок змішування двох біндерів можна отримувати різні рівні блиску.
Застосування: Безповітряне нанесення - Нанесення звичайним методом.

2.775.1150 | 2.775.1160 7-511 - 7-512
ПОЛІУРЕТАНОВІ
НАПІВГЛЯНЦЕВІ І НАПІВМАТОВІ ВЕРХНІ ПОКРИТТЯ
Заздалегідь змішані суміші 7-512 та 7-511 для отримання напівглянцевих і напівматових
поверхонь. Завдяки тому, що ґрунт уже заздалегідь змішаний, замовнику не потрібно
готувати суміші і забезпечується належна ефективність і простота застосування.
Застосування: Безповітряне нанесення - Нанесення звичайним методом.

1.775.1300 7- 513
ЗЕРНИСТЕ ПОЛІУРЕТАНОВЕ ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ
Двокомпонентний біндер, яке забезпечує формування поверхні з зернистою фактурою.
Особливо рекомендується для фарбування підкладок із чорної сталі з нерівними поверхнями.
Застосування: Нанесення звичайним методом.

1.775.5000 7-550
ПОЛІУРЕТАНОВЕ ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ UHS
Двокомпонентний біндер з низьким вмістом ЛОР, який забезпечує високу прозорість та
стійкість до екстремальних атмосферних впливів і поверхню найвищої якості. Особливо
рекомендується для нанесення на підкладки із чорної сталі в промислових зонах, де потрібен
низький рівень викидів ЛОР.
Застосування: Нанесення звичайним методом.
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ЕПОКСИДНЕ ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ
®

Асортимент епоксидних верхніх покриттів SELEMIX пропонує ряд легких в застосуванні і довговічних верхніх
покриттів глянцевого/матового кольору з гладкою текстурованою поверхнею. Епоксидні верхні покриття
рекомендуються, коли виникає необхідність в підвищеній хімічній стійкості до розливу води, розчинників,
хімічних речовин і нафтопродуктів. Вони спеціально розроблені для фарбування промислового обладнання
та машин, які експлуатуються в приміщеннях.

1.774.1000 | 1.774.1200 7-410 - 7-412
ЕПОКСИДНІ ГЛЯНЦЕВІ І МАТОВІ ВЕРХНІ ПОКРИТТЯ

ISO 12944-6

Двокомпонентні біндери, доступні в глянцевому (7-410) і матовому (7-412)
варіантах, які забезпечують чудовий кінцевий зовнішній вигляд і формування
довговічної поверхні з високою твердістю. Рекомендуються для фарбування
промислового обладнання та устаткування, розташованого в агресивному
середовищі. Не рекомендуються для фарбування об'єктів, що піддаються впливу
сонячного світла, якщо потрібна висока стійкість до знебарвлення.
Застосування: Безповітряне нанесення - Нанесення звичайним методом.

1. 7 74 .110 0 7- 411
ЗЕРНИСТЕ ЕПОКСИДНЕ ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ
Двокомпонентний біндер, яке забезпечує формування поверхні з зернистою фактурою.
Особливо рекомендується для фарбування підкладок із чорної сталі з нерівними поверхнями.
Застосування: Нанесення звичайним методом.

СИНТЕТИЧНЕ ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ
Асортимент синтетичних верхніх покриттівSelemix пропонує однокомпонентні біндери, що характеризуються
легкістю у застосуванні, чудовою адгезією, швидким висиханням, гладкою поверхнею і чудовим загальним
остаточним виглядом.

1.776.1000 | 1.776.1100 7-610 - 7-611
ШВИДКОВИСИХАЮЧІ ГЛЯНЦЕВІ І МАТОВІ СИНТЕТИЧНІ ВЕРХНІ
ПОКРИТТЯ
Однокомпонентні біндери, доступні в глянцевому (7-610) і матовому (7-611) варіантах,
які забезпечують чудову адгезію до голої сталі і швидко висихають. За рахунок змішування двох
біндерів можна отримувати різні рівні блиску. Особливо рекомендуються для фарбування
сільськогосподарської техніки і устаткування.
Застосування: Безповітряне нанесення - Нанесення звичайним методом.

1.776.2000 7-620ISO 12944 - 6
ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ «СЛЮДЯНИЙ ОКСИД ЗАЛІЗА»
Однокомпонентний біндер на основі синтетичної смоли і пластинчастих пігментів, що забезпечує
адгезію до голої стали навіть без застосування грунту. Призначений для фарбуванням
промислових об’єктів, де потрібно, щоб поверхня мала вигляд старовинного стилю.
Застосування: Нанесення звичайним методом.
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1.776.3000 7-630
СИНТЕТИЧНЕ УРЕТАНОВЕ ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ
Однокомпонентний біндер, який характеризується простотою застосування і гарним блиском.
Має високу стійкість до впливу хімічних речовин. Будучи фарбою середньої щільності, це
покриття можна підфарбувати щіткою, використовуючи невеликі порції фарби, не додаючи
щіткову добавку. Рекомендується для фарбування сільськогосподарської техніки, промислової
продукції і землерийної техніки.
Застосування: Безповітряне нанесення - Нанесення звичайним методом.

1.776.4900 7-649
ШВИДКОВИСИХАЮЧЕ СИНТЕТИЧНЕ ДОДАТКОВЕ ВЕРХНЄ
ПОКРИТТЯ
Однокомпонентний біндер, який забезпечує високу адгезію до голої сталі, дуже швидко висихає
і формує покриття з високим глянцем. Рекомендується для сільськогосподарської та будівельної
техніки, підйомників, землерийного обладнання. Завдяки швидкому висиханню цей біндер
ідеально підходить для швидкого нанесення покриття.
Застосування: Безповітряне нанесення - Нанесення звичайним методом.

1.779.1000 7-910
ХЛОРОВАНЕ АКЛІДНЕ ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ
Однокомпонентний біндер, який забезпечує високу стійкість до хімічних речовин і атмосферних
впливів. Підходить для захисту підкладок із чорної сталі.
Застосування: Нанесення звичайним методом.

ЦЕЛЮЛОЗНЕ ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ
®

Асортимент однокомпонентних верхніх покриттів SELEMIX пропонує ряд біндерів, які
забезпечують легкість нанесення і надзвичайно швидкий час висихання.

1.773.1000 7-310
ЦЕЛЮЛОЗНЕ ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ
Однокомпонентний біндер, який забезпечує дуже легке і швидке нанесення. Завдяки
швидкому часу висихання це верхнє покриття рекомендується, коли є необхідність в
швидкому нанесенні.
Застосування: Нанесення звичайним методом.

1.773.2000 | 1.773.3000 7-320 - 7-330
ЦЕЛЮЛОЗНІ ДОДАТКОВІ ГЛЯНЦЕВІ І МАТОВІ ВЕРХНІ ПОКРИТТЯ
Однокомпонентні біндери, доступні в глянцевому (7-330) і матовому (7-320) варіантах, За
рахунок змішування двох біндерів можна отримувати різні рівні блиску. В основному
рекомендуються для фарбування металевих виробів, які будуть використовуватися
всередині приміщень.
Застосування: Нанесення звичайним методом.

ГРУНТИ І ВЕРХНІ ПОКРИТТЯ
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ГРУНТИ І ВЕРХНІ ПОКРИТТЯ SELEMIX®
SYSTEM

ГРУНТ
Тип

Код продукту

Короткий
код

Опис

Викиди розчинника по
масі
Унікальний RFU (готовий
або
до
Співвідношення
тонований застосування)
«біндер/тон»

Застосування

ЕПОКСИДНІ ГРУНТИ
Двокомпонентний епоксидний грунт

430

550

85 % - 15 %

2.704.0400

Двокомпонентний епоксидний грунт
бежевого кольору (з високим вмістом
сухого залишку)

-

-

Готовий до
застосування

2.704.0440

Двокомпонентний антикорозійний
епоксидний грунт

390

410

Готовий до
застосування

2.704.0441

Епоксидний грунт білого кольору з
високим вмістом сухого залишку, який 375
надає старовинного вигляду

475

Готовий до
застосування

2.704.0490

Двокомпонентний епоксидний грунт з
високим вмістом цинку (НОВА
ВЕРСІЯ)

299

-

Готовий до
застосування

7-414

Двокомпонентний епоксидний
вініловий грунт

299

-

85 % - 15 %

1.778.1000

7-810

Однокомпонентний
швидковисихаючий грунт

440

590

90 % - 10 %

1.778.2000

7-820

Однокомпонентний
швидковисихаючий додатковий грунт

470

600

85 % - 15 %

470

470

480

480

410

510

410

510

430

520

430

520

1.774.1300

Епоксидні
грунти

Епоксидний
вініловий
грунт

1.774.1400

7-413

Безповітряне
нанесення/нанесення
звичайним методом
Безповітряне
нанесення/комбіноване
розпилювання/нанесення
звичайним методом
Безповітряне
нанесення/комбіноване
розпилювання/нанесення
звичайним методом
Безповітряне
нанесення/комбіноване
розпилювання/нанесення
звичайним методом
Безповітряне
нанесення/нанесення
звичайним методом
Нанесення лише
звичайним методом

ОДНОКОМПОНЕНТНІ
АНТИКОРОЗІЙНІ
ГРУНТИ

Антикорозійні

Синтетичні
грунти

2.708.0800
2.708.0801

Однокомпонентний грунт сірого
кольору
Однокомпонентний грунт червоного
кольору

Готовий до
застосування

Безповітряне
нанесення/нанесення
звичайним методом
Безповітряне
нанесення/нанесення
звичайним методом
Безповітряне
нанесення/комбіноване
розпилювання/нанесення
звичайним методом

ПОЛІУРЕТАНОВІ
ГРУНТИ
2.705.0500

2.705.0500

2.705.0501

2.705.0501

2.705.0502

2.705.0502

2.705.0503

2.705.0503
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Двокомпонентний поліуретановий
грунт сірого кольору +
затверджувач9-060/9-065
Двокомпонентний поліуретановий
грунтсірого кольору + затверджувач
9-070
Двокомпонентний поліуретановий
грунт білого кольору + затверджувач
9-060/9-065
Двокомпонентний поліуретановий
грунт білого кольору +
затверджувач9-070
Двокомпонентний
поліуретановийгрунт чорного кольору
+ затверджувач 9-060/9-065
Двокомпонентний поліуретановий
грунт чорного кольору + затверджувач
9-070
Двокомпонентний поліуретановий
грунт світло-червоного кольору +
затверджувач. 9-060/9-065
Двокомпонентний поліуретановий
грунт світло-червоного кольору +
затверджувач 9-070

Готовий до
застосування

440

520

440

520

430

510

430

510

Безповітряне
нанесення/комбіноване
розпилювання/нанесення
звичайним методом

®
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ВЕРХНІ
ПОКРИТТЯ
Тип

Код продукту

Короткий
код

Опис

Викиди розчинника по
масі
Унікальний RFU (готовий
або
до
Співвідношення
тонований застосування)
«біндер/тон»

Застосування

АКРИЛОВІ ВЕРХНІ
ПОКРИТТЯ

12

1.771.1000

7-110

Двокомпонентне акрилове верхнє
покриття

450

540

1.771.2000

7-120

Двокомпонентне акрилове верхнє
покриття UHS

320

370

1.771.3000

7-130

Двокомпонентне акрилове верхнє
покриття з високим вмістом сухого
залишку

390

480

Безповітряне
60 % - 40 %
нанесення/комбіноване
(білого кольору розпилювання/нанесення
50 % - 50 %)
звичайним методом
Безповітряне
нанесення/комбіноване
60 % - 40 %
розпилювання/нанесення
звичайним методом
Комбіноване
70 % - 30 %
розпилювання/нанесення
звичайним методом

®
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Співвідношення компонентів
в суміші по масі*

В’язкість при
нанесенні*

1000:200:250-300

18-22 сек D4

1000:100

12 сек D6

Безповітряне
нанесення/комбіноване
розпилювання 50-55
сек. D4
Нанесення звичайним
методом 25-35 сек. D4
Безповітряне
Безповітряне
нанесення/комбіноване
нанесення/комбіноване
розпилювання 50-55
розпилювання 1000:150:0-50
сек D4
Нанесення звичайним методом
Нанесення звичайним
1000:150:100-150
методом 25-35 сек D4
1000:100:50
Безповітряне
нанесення/комбіноване
розпилювання 1000:150:0-50
Нанесення звичайним методом
1000:150:50-150

Захист від пилу
(підлягає
регулюванню)*
20-30 хв (6-8 год)
6-12 хв (60 хв
перед нанесенням
покриття)

Вміст сухої
речовини
Готова до
використання
Затверджувач фарба

Покриття готове для
розпилення*

Розмір
упаковки

9-010/011

36,32 %

6,5 - 7 м² /л - 50 мкм DFT

4,25-17 кг

9-020

53 %

5,2 м² /л - 100 мкм DFT

25 кг

10-15 хв
(повністю висихає
через 8-10 годин)

9-020/025

52,52 %

4,2-5,1 м² /л - 100 мкм DFT

25 кг

10-15 хв
(повністю висихає
через 8-10 годин)

9-020/025

45,1 %

4,2-5,1 м² /л - 100 мкм DFT

25 кг

30 хв (8 год)

9-050

39 %

7,14 м²/л - 70 мкм DFT

-

1000:100:400-500

20-25 сек D4

15-20 хв (2-3 год)

9-010/011

22,36 %

5 - 5,2 м² /л - 50 мкм DFT

4,25-17 кг

1000:300-400

20-30 сек D4

10-15 хв (40-60 хв)

-

33,00 %

5,4 - 6,0 м² /л - 50 мкм DFT

4,5-18 кг

31,59 %

5,2 - 6,0 м² /л - 50 мкм DFT

4,25-17 кг

45,71 %

5,2 - 6,0 м² /л - 50 мкм DFT

25 кг

-

45,11 %

5,2 - 6,0 м² /л - 50 мкм DFT

25 кг

4,5-5,5 м² /л - 50 мкм DFT

20 кг

1000:300-400

20-25 сек D4
10-15 хв (40-60 хв)
Безповітряне
Безповітряне
нанесення/комбіноване
нанесення/комбіноване
розпилювання 35-40
розпилювання 1000
10-15 хв (30-60 хв)
сек D4
Нанесення звичайним методом
Нанесення звичайним
1000:0-50
методом 20-25 сек D4

42,97 %
42,94 %

9-060/9-065**
Безповітряне
нанесення/комбіноване
розпилювання
1000:130:100-150
Нанесення звичайним методом
1000:130:130-150

41,65 %
41,61 %
41,35 %
35-45 сек D4

20-30 хв (2-3 год)

9-070
Безповітряне
нанесення/комбіноване
розпилювання
1000:140:100-130
Нанесення звичайним методом
1000:140:110-130

Співвідношення компонентів
в суміші по масі*

9-060
9-065
9-070

41,31 %
41,97 %
41,93 %

В’язкість при
нанесенні*

Захист від пилу
(підлягає
регулюванню)*

Вміст сухої
речовини
Готова до
використання
Затверджувач
фарба

Покриття готове для
розпилення*

Розмір
упаковки

1000:500:100-150

16-18 сек D4

10 хв (4-5 год)

9-080

40,36 %

7,6 - 8,8 м²/л -40 мкм DFT

2,5-10 кг

1000:500:100-150

20-23 сек D4

20 хв (5-6 год)

9-120/130

58,29 %

10 - 12 м²/л - 50 мкм DFT

3-12 кг

1-2 год (1 день)

9-090

46,02 %

5,2 м²/л - 90 мкмDFT

14 кг

Безповітряне
Безповітряне нанесення
нанесення
1000:300:250-300
28-30 сек. D4
Нанесення звичайним методом
Нанесення звичайним
1000:300:250-350
методом 25-28 сек D4

* Безповітряне нанесення і нанесення звичайним методом, якщо не вказано інше
** 9-065 може використовуватися для великих поверхонь и при високій температурі
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ГРУНТИ І ВЕРХНІ ПОКРИТТЯ SELEMIX®
SYSTEM

ВЕРХНІ
ПОКРИТТЯ
Тип

Код продукту

Короткий
код

Опис

Викиди розчинника по масі
Унікальний RFU (готовий
або
до
тонований застосування)

Співвідношення
«біндер/тон»

Застосування

ПОЛІУРЕТАНОВІ ВЕРХНІ
ПОКРИТТЯ
Безповітряне
нанесення/нанесення
звичайним методом
Безповітряне
нанесення/нанесення
звичайним методом
Безповітряне
нанесення/нанесення
звичайним методом
Безповітряне
нанесення/нанесення
звичайним методом

1.775.1000

7-510

Двокомпонентне поліуретанове
460
верхнє покриття

580

75 % - 25 %

1.775.1100

7-511

Двокомпонентне поліуретанове
510
матове верхнє покриття

630

75 % - 25 %

Двокомпонентне поліуретанове
450
додаткове верхнє покриття

550

70 % - 30 %

450

510

70 % - 30 %

400

530

80 % - 20 %

Нанесення лише
звичайним методом

400

410

80 % - 20 %

Нанесення лише
звичайним методом

Поліуретанове напівглянцеве
верхнє покриття

480

570

75 % - 25 %

Безповітряне
нанесення/нанесення
звичайним методом

Поліуретанове напівматове
верхнє покриття

500

580

75 % - 25 %

Безповітряне
нанесення/нанесення
звичайним методом

Двокомпонентний біндер прямої
дії GL 10%
Двокомпонентний біндерпрямої
дії GL 10% (світлі кольори)
Двокомпонентний біндер прямої
дії GL 30%
Двокомпонентний біндер прямої
дії GL 30% (світлі кольори)
Двокомпонентний біндер прямої
дії GL 50%
Двокомпонентний біндерпрямої
дії GL 50% (світлі кольори)
Двокомпонентний біндер прямої
дії GL 70%
Двокомпонентний біндер прямої
дії GL 70% (світлі кольори)
Двокомпонентний біндер прямої
дії GL 80%
Двокомпонентний біндер прямої
діїGL 80% (світлі кольори)
Двокомпонентне поліуретанове
верхнє покриття UHS

460

540

85 % - 15 %

420

520

95 % - 5 %

450

530

85 % - 15 %

410

520

95 % - 5 %

410

510

85 % - 15 %

400

510

95 % - 5 %

430

520

85 % - 15 %

360

490

95 % - 5 %

395

516

85 % - 15 %

387

514

95 % - 5 %

370

390

75 % - 25 %

7-410

Епоксидні верхні покриття

400

560

70 % - 30 %

Безповітряне
нанесення/нанесення
звичайним методом

380

520

85 % - 15 %

Нанесення лише
звичайним методом

7-411

Двокомпонентне зернисте
епоксидне покриття для
формування гладкої поверхні
Двокомпонентне зернисте
епоксидне верхнє покриття для
формування текстурованої
поверхні

380

400

85 % - 15 %

Нанесення лише
звичайним методом

490

550

80 % - 20 %

Безповітряне
нанесення/нанесення
звичайним методом

460

570

70%-25%-5%
продукту 6-530

490

600

72%-25%-3%
продукту 6-530

1.775.1200

1.775.1300

7-512

7-513

2.775.1150
Поліуретанов
і верхні
2.775.1160
покриття
1.775.3000

7-530

1.775.3100

7-531

1.775.3200

7-532

1.775.3300

7-533

1.775.3400

7-534

1.775.3500

7-535

1.775.3600

7-536

1.775.3700

7-537

1.775.3800

7-538

1.775.3900

7-539

1.775.5000

7-550

Додаткове поліуретанове
верхнє покриття для високої
стійкості
Двокомпонентне зернисте
поліуретанове верхнє покриття
для формування гладкої
поверхні
Двокомпонентне зернисте
поліуретанове верхнє покриття
для формування текстурованої
поверхні

Безповітряне
нанесення/комбіноване
розпилювання/нанесення
звичайним методом

ЕПОКСИДНІ ВЕРХНІ
ПОКРИТТЯ
1.774.1000

Епоксидні
верхні
покриття

1.774.1100

1.774.1200

7-412

Двокомпонентне епоксидне
матове верхнє покриття

СИНТЕТИЧНІ ВЕРХНІ
ПОКРИТТЯ
Синтетичні
верхні
покриття
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1.776.1000

7-610

1.776.1100

7-611

Однокомпонентне
швидковисихаюче синтетичне
верхнє покриття
Однокомпонентне
швидковисихаюче синтетичне

Безповітряне
нанесення/нанесення
звичайним методом
Безповітряне
нанесення/нанесення

®

SELEMIX SYSTEM

Хлоровані
верхні
покриття

матове верхнє покриття
Однокомпонентне верхнє
покриття «Слюдяний оксид
заліза»

звичайним методом

430

540

95 % - 5 %

Однокомпонентне синтетичне
уретанове верхнє покриття

460

570

62%-30%-8%
продукту 6-530

7-649

Однокомпонентне
швидковисихаюче додаткове
верхнє покриття

531

649

70%-25%-5%
продукту 6-549

7-910

Однокомпонентне хлороване
алкидне верхнє покриття

460

610

70%-25%-5%
продукту 6-530

390

620

80 % - 20 %

430

600

80 % - 20 %

470

600

75 % - 25 %

1.776.2000

7-620

1.776.3000

7-630

1.776.4900

1.779.1000

Нанесення лише
звичайним методом
Безповітряне
нанесення/нанесення
звичайним методом
Безповітряне
нанесення/нанесення
звичайним методом
Нанесення лише
звичайним методом

ЦЕЛЮЛОЗНІ ВЕРХНІ
ПОКРИТТЯ

Азотні верхні
покриття

15

1.773.1000

7-310

1.773.2000

7-320

1.773.3000

7-330

Однокомпонентне целюлозне
верхнє покриття
Однокомпонентне целюлозне
матове верхнє покриття
Однокомпонентне целюлозне
додаткове глянцеве верхнє
покриття

Нанесення лише
звичайним методом
Нанесення лише
звичайним методом
Нанесення лише
звичайним методом

®

SELEMIX SYSTEM
Співвідношення
компонентів в суміші по
масі*

В’язкість при
нанесенні*

Захист від пилу
(підлягає
регулюванню)*

Вміст сухої
речовини
Готова до
використанн
Затверджувач
я фарба

Покриття готове для
розпилення*

Розмір
упаковки

1000:300:350-400

18-20 сек D4

10-15 хв (4-6 год)

9-060

35,42 %

6,4-7,2 м² /л -50 мкм DFT

3,75-15 кг

1000:150:350-400

18-20 сек D4

15-20 хв (4-5 год)

9-060

30,49 %

5,2 - 5,8 м² /л -50 мкм DFT

3,75-15 кг

1000:250:200-300

18-20 сек D4

10-15 хв (4-5 год)

9-060/065**

39,04 %

7,5 – 8,5 м²/л -50 мкм DFT

3,5-14 кг

1000:350:0-100

18-20 сек D4

10-15 хв (4-5 год)

9-080

42,75 %

7,5 – 8,5 м²/л -50 мкм DFT

3,5-14 кг

1000:200:300-400

18-22 сек D4

15-20 хв (6-8 год)

9-300

40,94 %

9,6 - 11 мс² /л -50 мкм DFT

4-14 кг

1000:200:0-100

TIX

15-20 хв (6-8 год)

9-300

53,32 %

9,6 - 11 мс² /л -50 мкм DFT

4-14 кг

1000:200:200-300

18-20 сек D4

10-15 хв (4-5 год)

9-060/065**

36,16 %

7,5 - 8,5 м²/л - 50 мкм DFT

3,75-15 кг

1000:250:200-300

18-20 сек D4

15-20 хв (4-5 год)

Безповітряне
нанесення/комбіноване
розпилювання 18-25
сек D6
Нанесення звичайним
методом 20-25 сек D4

Безповітряне
нанесення/комбінован
е розпилювання 1 год
(1,5-2 год)
Нанесення звичайним
методом 1 год (2 год)

34,94 %
38,49 %
40,58 %
39,35 %
41,35 %
41,88 %
42,04 %
40,43 %
44,73 %

5,2 - 5,8 м² /л -50 мкм DFT

Безповітряне
нанесення/комбіноване
розпилювання 1000:200:50
Нанесення звичайним
методом 1000:200:170

9-060/065**
9-070/080
9-070/080
9-070/080
9-070/080
9-070/080
9-070/080
9-070/080
9-070/080

Безповітряне
нанесення/комбіноване
розпилювання 1000:200:200
Нанесення звичайним
методом 1000:200:200-250

Безповітряне
нанесення/комбіноване
розпилювання 25-30
сек D4
Нанесення звичайним
методом 20-25 сек D4

Безповітряне
нанесення/комбінован
е розпилювання 1 год
(1,5-2 год)
нанесення звичайним
методом 1 год (2 год)

9-070/080

41,57 %
41,49 %

1000:400:100-200

23-25 сек D4

10-15 хв (4-6 год)

9-075

55,35 %

Безповітряне
нанесення/комбіноване
розпилювання 5,6 м²/л-80
мкм DFT
Нанесення звичайним
методом 5,2 м²/л-80 мкм
DFT
8,0 - 8,3 м²/л- 60 мкм DFT

3,75 кг
17 кг
19 кг
17 кг
19 кг
17 кг
19 кг
4,25-17 кг
4,75-19 кг
17 кг

1000:500:400-500

18-22 сек D4

30-40 хв (6-8 год)

9-010/011

35,50 %

6,8 - 7,6 м² /л- 50 мкм DFT

3,5-14 кг

1000:200:300-400

18-22 сек D4

20-30 хв (16-24 год)

9-015

39,67 %

10-12 м² /л -40 мкм DFT

17 кг

1000:200:0-100

TIX

20-30 хв (16-24 год)

9-015

54,15 %

10-12 м² /л -40 мкм DFT

17 кг

1000:200:200-300

18-22 сек D4

20-30 хв (6-8 год)

9-010/011

36,79 %

6,0-6,8 м² /л -50 мкм DFT

4 кг

1000:250-350

18-22 сек D4

10-15 хв (4-5 год)

34,60 %

6,2 - 7,0 м²/л - 50 мкм DFT

1000:250-350

18-22 сек D4

10-15 хв (4-5 год)

30,97 %

5,6 - 6,4 м² /л -50 мкм DFT

0,7-3,5-14
кг
3,6-14,4 кг

1000:200-300

20-25 сек D4

10-15 хв (2-3 год)

37,47 %

4,0 - 4,5 m²/л -50 мкм DFT

4,75-19 кг

1000:250-350

18-22 сек D4

10-15 хв (10-12 год)

33,03 %

6 - 6,5 м²/л -50 мкм DFT

3,25 кг

1000:450-550

18-22 сек D4

10-15 хв (2-3 год)

24,80 %

4,5 - 5,5 м²/л -50 мкм DFT

3,5-14 кг

1000:400-500

20-25 сек D4

10-15 хв (3-4 год)

-

30,80 %

5,5 - 6,2 м² /л - 50 мкм DFT

3,5 кг

1000:1000-1200

18-22 сек D4

10-15 хв (40-50 хв)

2,7-3 м²/л - 40 мкм DFT

0,8-4-16 кг

18-22 сек D4

10-15 хв (40-50 хв)

30,10 %

3,3 - 3,8 м² /л - 40 мкм DFT

4-16 кг

1000:400-600

18-22 сек D4

10-15 хв (60-80 хв)

-

27,45 %

1000:600-800

29,81 %

4,7 - 5,7 м²/л - 40 мкм DFT

3,75-15 кг

Безповітряне
нанесення/комбіноване
розпилювання 4,5 м²/л -80
мкм DFT
Нанесення звичайним
методом 4,0 м²/л -80 мкм
DFT

19 кг

15 кг

* Безповітряне нанесення і нанесення звичайним методом, якщо не вказано інше
** 9-065 може використовуватися для великих поверхонь и при високій температурі
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SELEMIX® AQUA – СИСТЕМА
РІЗНОМАНІТНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ФАРБ НА
ВОДНІЙ ОСНОВІ
Лінійка фарб SelemixAqua представляє собою
повну і компактну систему фарб на водній основі,
розроблену для задоволення всіх вимог щодо
захисту і фарбування поверхонь сегменту легкої
промисловості.
Для всього, що потрібно, починаючи від
сільськогосподарської техніки і закінчуючи, меблями,
фурнітурою, заводським обладнанням та машинами,
лінійка фарбSelemixAqua є ідеальним рішенням для
досягнення покриттів ідеальної якості.
Цей асортимент продукції розроблений, щоб
відповідати найсуворішим екологічним вимогам, і
лінійка фарб SelemixAqua є кращим вибором, тому що:
- Ця лінійка продукції має дуже низький вміст ЛОР,
завдяки чому об'єм викидів розчинників зведений до
мінімуму;
- Всі продукти можна розчиняти водою;
- Слабкий запах сприяє покращенню якості робочого
середовища і запобігає псуванню відносин з сусідами.
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Обравши правильну технологію, ви можете створити
систему фарб, завдяки якій ви отримаєте оптимальну
довговічність, остаточний вигляд, продуктивність,
рівень викидів ЛОР і ціну.
Лінійка фарб SelemixAqua підтримує повний спектр
рецептури кольорів, включаючи найбільш популярні
міжнародні стандарти, а також ультрасучасний
спектрофотометр для розробки рецептури фарб.

®

SELEMIX AQUA

ЕПОКСИДНИЙ ГРУНТ
®

Сімейство епоксидних грунтів SELEMIX пропонує двокомпонентні рішення з високим ступенем захисту від
корозії, відмінною адгезією до багатьох матеріалів, таких як сталь, алюміній і оцинкована сталь, які мають
гладку текстуру і чудові властивості нанесення. На їх основі створюються високоефективні системи покриттів
в корозійних і агресивних промислових середовищах, включаючи водо-хімічну стійкість.

1.784.5000 8-450
ЕПОКСИДНИЙ ГРУНТ
Двокомпонентний біндер для підкладок із алюмінію, голої сталі і оцинкованої сталі. Поверх нього
можуть бути нанесені системи епоксидних і поліуретанових фарб на основі органічних розчинників
і води. Забезпечує високу стійкість до впливу води, розчинників і стирання а, отже, підходить для
використання в помірно агресивних середовищах.
Застосування: Комбіноване розпилювання - Нанесення звичайним методом.

2.704.8016
ЕПОКСИДНИЙ ГРУНТ
Двокомпонентний попередньо тонований грунт з високим вмістом сухого залишку, чудовими
антикорозійними властивостями і адгезією до різних підкладок. Рекомендується для захисту
теслярського обладнання в цілому, промислового обладнання та машин. Доступний в сірому
кольорі (RAL 7032).
Застосування: Комбіноване розпилювання - Нанесення звичайним методом.

ПОЛІУРЕТАНОВИЙ ГРУНТ
Поліуретановий грунтSelemixAqua представляє собою однокомпонентне рішення, яке швидко висихає і є
легким в застосуванні.

2.708.8851
ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ ГРУНТ
Однокомпонентний грунт на основі води і поліуретанової модифікованої алкидної смоли, який
підходить для застосування на широкому спектрі різних підкладок, включаючи сталь, оцинковану
сталь та алюміній. Володіє чудовою водостійкістю, швидко висихає і має чудові характеристики
довговічності. Поверх нього можуть бути нанесені однокомпонентні та двокомпонентні верхні
покриття 1K/2K SelemixAquatopcoats, а також синтетичне верхнє покриття на основі органічного
розчинника.
Застосування: Комбіноване розпилювання - Нанесення звичайним методом.
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ОДНОСТУПІНЧАТЕ ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ
®

Остання лінійка фарб SELEMIX є інноваційним рішенням, яке сполучає переваги
технології водної основи з ефективністю одно ступінчатого верхнього покриття.

1.781.1000 | 1.781.1100 8 -11 0 - 8 -111
ОДНОСТУПІНЧАТІ ГЛЯНЦЕВІ ТА МАТОВІ ВЕРХНІ ПОКРИТТЯ
Двокомпонентні одно ступінчаті верхні покриття на водній основі, які підходять для прямого
нанесення на різні підкладки, такі як сталь, оцинкована сталь, фосфатна сталь або алюміній, що
піддаються атмосферним і хімічним впливам, а також механічним навантаженням. Глянцева
версія покриття (8-110) володіє найвищою продуктивністю з точки зору високого рівня глянцю
(приблизно 90°), чудової стійкості кольору і твердості. За рахунок змішування двох біндерів
можна отримувати різні рівні блиску. Покриття розроблені для формування поверхонь високої
якості на промисловому і сільськогосподарському обладнанні, і особливо рекомендуються в тих
випадках, коли є необхідність в легкому застосуванні процесу одно ступінчатого фарбування.
Застосування: Комбіноване розпилювання - Нанесення звичайним методом.

ПОЛІУРЕТАНОВЕ ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ
Поліуретанові верхні покриття SelemixAqua забезпечують формування довговічних поверхонь з високим
рівнем блиску і стійкістю кольору, відмінною твердістю і стійкістю до екстремальних погодних умов, хімічних
впливів і механічних навантажень.

1.785.5200 | 1.785.5300 8-552 - 8-553
ПОЛІУРЕТАНОВІ ДОДАТКОВІ І МАТОВІ ВЕРХНІ ПОКРИТТЯ
Двокомпонентні глянцеві (8-552) і матові (8-553) біндери, які можна змішувати разом
для створення ряду покриттів з різними рівнями блиску. Вони забезпечують
остаточний вигляд преміум якості зі збереженням кольору і чудовою твердістю
покриття. Рекомендуються для формування покриттів високої якості на
промисловому і сільськогосподарському устаткуванні і машинах.
Застосування: Комбіноване розпилювання - Нанесення звичайним методом.

СИНТЕТИЧНЕ ВЕРХНЄ ПОКРИТТЯ
Однокомпонентні синтетичні біндери верхнього покриття SelemixAqua є ідеальним рішенням, які є легкими в
застосуванні та швидко висихають завдяки використанню технології водної основи.

1.788.6300 | 1.788.6400 8-863 - 8-864
СИНТЕТИЧНІ ВОДОРОЗЧИННІ ГЛЯНЦЕВІ І МАТОВІ ВЕРХНІ
ПОКРИТТЯ
Однокомпонентні глянцеві (8-863) і матові (8-864) біндери, які можна змішувати
разом для створення ряду покриттів з різними рівнями блиску. Рекомендуються для
фарбування сільськогосподарських машин і тягового обладнання.
Застосування: Комбіноване розпилювання - Нанесення звичайним методом.
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ГРУНТИ І ВЕРХНІ ПОКРИТТЯSELEMIX®
AQUA

ГРУНТ
Тип

Код продукту

Короткий
код

Опис

Викиди розчинника по
масі
Унікальний RFU (готовий
або
до
Співвідношення
тонований застосування)
«біндер/тон»

Застосування

ЕПОКСИДНІ ГРУНТИ
1.784.5000
Епоксидні
грунти

8-450

2.704.8016

Двокомпонентний епоксидний
грунт

130

80-90

90 % - 10 %

Двокомпонентний епоксидний
грунт - колір за шкалою Ral 7032

240

190

Готовий до
застосування

Однокомпонентний
поліуретановий грунт

2,6

2,6

Готовий до
застосування

Комбіноване
розпилювання/нанесення
звичайним методом
Комбіноване
розпилювання/нанесення
звичайним методом

ПОЛІУРЕТАНОВІ ГРУНТИ
Поліуретанові
2.708.8851
грунти

-

Комбіноване
розпилювання/нанесення
звичайним методом

ВЕРХНІ
ПОКРИТТЯ
Тип

Код продукту

Короткий
код

Опис

Викиди розчинника по
масі
Унікальний RFU (готовий
або
до
Співвідношення
тонований застосування) «біндер/тон»

Застосування

ОДНОСТУПІНЧАТІ ВЕРХНІ
ПОКРИТТЯ

Одно
ступінчате
верхнє
покриття

1.781.1000

8-110

Двокомпонентне одно ступінчате
верхнє покриття

170

180-200

60 % - 40 %

1.781.1100

8-111

Двокомпонентне верхнє покриття
на водній основі WB

182

191

50 % - 50 %

Двокомпонент
е верхнє
покриття на
водній основі
WB

182

191

50 % - 50 %

1.781.1000/1100
(використовується
в якості верхнього
покриття)

Комбіноване
розпилювання/нанесення
звичайним методом
Комбіноване
розпилювання/нанесення
звичайним методом
Комбіноване
розпилювання/нанесення
звичайним методом

ПОЛІУРЕТАНОВІ ВЕРХНІ
ПОКРИТТЯ
Поліуретанові
верхні
покриття

1.785.5200

8-552

Двокомпонентне поліуретанове
додаткове верхнє покриття

320

280-310

60%-40%-RAL
9006 75%-25%

1.785.5300

8-553

Двокомпонентне поліуретанове
додаткове матове верхнє
покриття

270

250-290

60%-40%-RAL
9006 75%-25%

1.788.6300

8-863

Однокомпонентне водорозчинне
верхнє покриття

20

30-60

75 % - 25 %

1.788.6400

8-864

Однокомпонентне водорозчинне
матове верхнє покриття

30

40-70

85 % - 15 % для
чорних кольорів

Комбіноване
розпилювання/нанесення
звичайним методом
Комбіноване
розпилювання/нанесення
звичайним методом

СИНТЕТИЧНІ ВЕРХНІ
ПОКРИТТЯ
Синтетичні
верхні
покриття
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Комбіноване
розпилювання/нанесення
звичайним методом
Комбіноване
розпилювання/нанесення
звичайним методом
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Співвідношення
компонентів в суміші по
масі*
Комбіноване
розпилювання
1000:400:20-80
Нанесення звичайним
методом 1000:400:20-100

В’язкість при
нанесенні*

6,6 - 7,6 м²/л -50 мкм DFT

4,5-18 кг

Безповітряне
нанесення
20-30 хв (24 год при
температурі 20°C і
Комбіноване
Комбіноване
відносній вологості
розпилювання
розпилювання >60 сек
50%)
1000:170:60-150
D4
9-450
Нанесення звичайним
Нанесення звичайним
Нанесення звичайним
методом
методом 1000:170:230-250 методом 30-40 сек D4
15-20 хв (24 год при
температурі 20°C і
відносній вологості
50%)

30-36 %

6 - 7,2 м²/л -50 мкм DFT

20 кг

34 %

6,4-7,2 м2/л -50мкм DFT

20 кг

Комбіноване
розпилювання 60-80
сек D4
10-15 хв (1 год)
Нанесення звичайним
методом 40-50 сек D4

В’язкість при
нанесенні*

Захист від пилу
(підлягає
регулюванню)*

Нанесення звичайним
методом (1
нанесення):
Комбіноване
65-70 сек D4
розпилювання
Нанесення звичайним
1000:400:50-150
20 хв (8-9 год)
методом (2
Нанесення звичайним
нанесення): 55-60 сек
методом 1000:400:150-300
D4 Комбіноване
розпилювання:
100-120 сек D4
Комбіноване
розпилювання 20-25
сек D4
1000:300:150-200
Нанесення звичайним методом (2
нанесення) 20-25 сек
D4
Комбіноване
розпилювання
20-25 сек D4
1000:300:150-200
Нанесення звичайним 20 хв (8-9 год)
методом (2
нанесення) 20-25 сек
D4

1000:200:150-250

1000:150:200-300

Комбіноване
розпилювання Готовий до
застосування Нанесення
звичайним методом
1000:0-50
Готовий до застосування
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Розмір
упаковки

42-46 %

Співвідношення
компонентів в суміші по
масі*

15-20 хв (3-4 год)

Покриття готове для
розпилення*

9-450

1000:0-100

40-45 сек D4

Захист від пилу
(підлягає
регулюванню)*

Вміст сухої
речовини
Готова до
використання
Затверджувач
фарба

Комбіноване
розпилювання 30-40
сек D4
20 хв (5-6 год)
Нанесення звичайним
методом 30-35 сек D4
Комбіноване
розпилювання 35-40
сек D4
20 хв (5-6 год)
Нанесення звичайним
методом 30-35 сек D4
Комбіноване
розпилювання
Готовий до
10-15 хв (24 год)
застосування
Нанесення звичайним
методом 55-65 сек D4
Готовий до
10-15 хв (24 год)
застосування

-

Вміст сухої
речовини
Готова до
використання
Затверджувач
фарба

Покриття готове для
розпилення*

Розмір
упаковки

9-110

39-50 %

5,2 - 6,4 м²/л / 70 мкм DTF

12 кг

9-110

37 %

-

12 кг

9-110

37 %

8,2 м² /л - 45 мкм DFT.

12 кг

9-560

21-27 %

4,5 - 5,5 м²/л -50 мкм DFT

12 кг

9-560

22-29 %

4,0 - 4,5 m²/л -50 мкм DFT

12 кг

-

26-30 %

6 - 7 м²/л -50 мкм DFT

3,75 кг

-

28-33 %

6 - 7 м²/л -50 мкм DFT

3,75 кг
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* Безповітряне нанесення і нанесення звичайним методом, якщо не вказано інше
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Логотип PPG є зареєстрованою торговою маркою, а слоган «Ми захищаємо і робимо світ красивішим» є торговою маркою
компанії PPG IndustriesOhio, Inc.
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