
Еліт клас
Органорозчинна продукція

Емаль алкідна високоякісна Maxima

Має відмінні показники атмосферостійкості покриття. Відрізняється високою ступінню та стійкістю блиску. Витримує перепади
температур. Має хорошу адгезію (зчепленням з поверхнею) і покривність. Стійка до миття миючими та дезінфікуючими засобами.

Колір / ступінь блиску 0.7 кг 2.3 кг 20 кг 40 кг

бежевий 141.60 433.20 3558.00 6960.60

білий 165.60 492.60 3925.20 7692.60

білий матовий 174.00 526.20 4153.20 8160.60

бірюзовий 182.40 579.60 4204.80 8246.40

вишневий 162.60 505.80 8361.00

жовтий 184.20 574.80 4540.80 8917.20

зелений 180.60 574.80 4573.80 9024.00

червоно-коричневий 138.00 428.40 3429.60 6716.40

червоний 187.20 592.20 9807.60

горіховий 138.00 427.80 6849.00

світлий горіх 138.00 427.20 3469.20 6825.00

сірий 133.20 430.80 6945.60

синій 148.80 461.40 3643.20 7168.80

темно-сірий 129.00 406.80 6435.00

чорний 129.00 399.60 3157.80 6184.20

чорний матовий 140.40 447.00 7143.60

шоколадний 132.60 418.80 6718.20

яскраво-блакитний 142.20 445.20 7158.60

яскраво-зелений 181.20 561.60 4508.40 8860.20

Емаль для підлоги зносостійка Maxima

• Швидко висихає.
• Підвищені ступінь та стійкість блиску, насиченість кольору.
• Утворює довговічне, міцне, еластичне покриття, з підвищеною стійкістю до стирання, відколів, подряпин та інтенсивного руху
(ходіння).
• Відрізняється економічністю та легкістю нанесення.
• Стійка до впливу води і побутових мийних засобів.

Колір / ступінь блиску 0.7 кг 2.3 кг

жовто-коричневий 131.40 394.80

червоно-коричневий 131.40 394.80

Stamp



Ґрунт-емаль швидковисихаюча Maxima

Однокомпонентна, швидковисихаюча ґрунт-емаль. Стійка до УФ-випромінювань та атмосферних впливів. Містить антикорозійні
добавки, завдяки чому забезпечує надійний захист металевих поверхонь. Має хорошу адгезію (зчеплення) до поверхні.

Колір / ступінь блиску 0.75 кг 2.5 кг 20 кг 45 кг

білий глянцевий 227.40 727.80 5630.40 12360.00

вишневий глянцевий 216.60 694.80 5374.20 11798.40

графіт глянцевий 216.60 694.80 5374.20 11798.40

жовтий глянцевий 216.60 694.80 5374.20 11798.40

зелений глянцевий 216.60 694.80 5374.20 11798.40

червоний глянцевий 216.60 694.80 5374.20 11798.40

помаранчевий глянцевий 216.60 694.80 5374.20 11798.40

сірий глянцевий 216.60 694.80 5374.20 11798.40

синій глянцевий 216.60 694.80 5374.20 11798.40

темно-зелений глянцевий 216.60 694.80 5374.20 11798.40

темно-коричневий глянцевий 216.60 694.80 5374.20 11798.40

чорний глянцевий 216.60 694.80 5374.20 11798.40

чорний матовий 216.60 694.80 5374.20 11798.40

Емаль антикорозійна по металу 3в1, гладка Maxima

• Являє собою емаль по металу 3 в 1, яка функціонально об'єднує в собі: адгезійну ґрунтовку, захист від корозії та фінішну емаль;
• Утворює на поверхні нанесення гладку антикорозійну плівку, яка захищає поверхню металу від дії вологи і повітря, утворення
іржі;
• Утворює покриття, стійке до дії води, атмосферних впливів, індустріальних масел, побутових миючих засобів;
• Емаль має високу адгезію (зчеплення) до основи.

Колір / ступінь блиску 0.75 л 2.5 л 20 л 45 кг 48 кг

білий 269.40 826.20 6377.40 13847.40

бірюзовий 11840.40

вишневий 222.00 680.40 5109.00

зелений 222.00 680.40 5109.00 11602.80

сірий 222.00 680.40 5109.00 12031.80

синій 222.00 680.40 5109.00 12031.80

темно-коричневий 222.00 680.40 5109.00

темно-сірий 222.00 680.40 5109.00

чорний 222.00 680.40 5109.00



Емаль антикорозійна по металу 3в1, молоткова Maxima

Являє собою емаль по металу 3в1, яка функціонально об'єднує в собі: адгезійну ґрунтовку, захист від корозії та фінішну емаль.
Утворює на поверхні антикорозійну плівку з перламутровим молотковим ефектом, що захищає поверхню металу від впливу
вологи і повітря, утворення іржі. Не вимагає попереднього застосування спеціальних матеріалів для видалення іржі та
грунтування. Утворює покриття, яке маскує дрібні дефекти поверхні, стійке до впливу води, атмосферних впливів, УФ-променів,
індустріальних масел, побутових миючих засобів. Швидко висихає, завдяки цьому кілька шарів емалі можна нанести протягом
одного дня. Емаль має високу адгезію (зчепленням) до основи.

Колір / ступінь блиску 0.75 кг 2.3 кг 10 л 20 л

античне золото 264.00 795.60

антрацит 264.00 795.60

бордо 264.00 795.60

бронза 264.00 795.60 3443.40

зелений 264.00 795.60

золото 264.00 795.60 6859.80

кармен 264.00 795.60

сріблястий 264.00 795.60 6859.80

темно-коричневий 264.00 795.60 3443.40 6859.80

чорний 264.00 795.60

Емаль для радіаторів опалення Maxima

• білосніжна, не жовтіє з часом
• теплостійка (не більше +80°С)
• cтійка до миття миючими та дезінфікуючими засобами
• стійкий блиск
• відмінна адгезія (зчеплення з поверхнею)

Колір / ступінь блиску 0.7 кг

білий 161.40

Деревозахисний засіб Maxima

• Підкреслює структуру деревини, зберігає її природню красу
• Захищає деревину від впливу атмосферних впливів, грибкових захворювань та шкідників деревини
• Утворює глянцеве покриття

Колір / ступінь блиску 0.75 л 2.5 л 10 л 20 л

безкольоровий 146.40 438.00 1687.80 3191.40

дуб 174.60 526.20 2026.80 3870.60

калужниця 174.60 526.20 2026.80 3870.60

червоне дерево 174.60 526.20 2026.80 3870.60

горіхове дерево 174.60 526.20 2026.80 3870.60

осінній клен 174.60 526.20 2026.80 3870.60

палісандр 174.60 526.20 2026.80 3870.60

горобина 174.60 526.20 2026.80 3870.60

тікове дерево 174.60 526.20 2026.80 3870.60



Деревозахисна ґрунтовка (алкідна) Maxima

• Захищає дерев'яні поверхні від цвілі, синяви, гнилі
• Добре поглинаеться
• Проникає всередину волокон деревини
• Наноситься на нефарбовану або очищену від старого лакофарбового матеріалу поверхню
• Готова до використання і не вимагає розбавлення

Колір / ступінь блиску 0.75 л 2.5 л 10 л 20 л

Деревозахисна ґрунтовка (алкідна) 124.20 376.80 1326.00 2643.00

Лак паркетний Maxima

• утворює покриття, стійке до механічних навантаженнь;
• швидко сохне;
• підкреслює природну красу і колір деревини;
• утворює покриття, стійке до впливу води та побутової хімії.

Колір / ступінь блиску 0.75 л 2.5 л 10 л 20 л 40 кг

глянцевий 159.60 474.60 1827.60 3417.60 7164.60

матовий 214.20 643.20 2494.80

напівматовий 194.40 589.80 2286.00 4333.80

Лак яхтовий Maxima

Стійкий до підвищеної вологості, перепадів температур і до інших атмосферних впливів. Надійно захищає деревину від комах,
плісняви та грибків. Підвищена стійкість до стирання, дряпання, ударів і інших механічних навантажень. Надає деревині чудові
декоративні властивості. Має оптимальний час висихання.

Колір / ступінь блиску 0.75 л 2.5 л 20 л

глянцевий 158.40 490.20 3585.60

матовий 210.00 645.60 4843.80

напівматовий 189.00 596.40 4406.40

Лак для каменя Maxima

• створює ефект «мокрого» каменя
• утворює міцну плівку, стійку до атмосферних дій, дії води, УФ, миючих засобів, індустріальних та автомобільних масел
• надає поверхні водовідштовхувальні властивості

Колір / ступінь блиску 0.75 л 2.5 л

глянцевий 245.40 751.20

матовий 284.40 855.00

напівматовий 271.20 811.20

Експрес лак для дерева Maxima

• швидко висихає
• утворює плівку стійку до атмосферних впливів, УФ-променів, перепадів температур, води, індустріальних та автомобільних
масел
• витримує високі експлуатаційні навантаження та інтенсивне очищення із застосуванням миючих засобів
• підкреслює природну красу деревини

Колір / ступінь блиску 2.5 л

глянцевий 647.40

матовий 727.20

напівматовий 684.60



Розчинник деароматизований Maxima

• без різкого запаху
• широка сфера застосування
• дозволяє отримати лакофарбову продукцію потрібної в'язкості
• випаровується з лакофарбового матеріалу за звичайних температур навколишнього середовища

Колір / ступінь блиску 0.5 л 10 л

Розчинник деароматизований 105.00 1982.40

Розріджувач універсальний Maxima

• дозволяє отримати лакофарбову продукцію потрібної в'язкості
• випаровується з лакофарбового матеріалу за звичайних температур навколишнього середовища

Колір / ступінь блиску 0.5 л 10 л

Розріджувач універсальний 106.20 1773.00

Ґрунт антикорозійний швидковисихаючий Maxima

Утворює надійне антикорозійне покриття, стійке до впливу індустріальних масел, вологи, солей та побутових мийних засобів.
Характеризується високою твердістю, експлуатаційною витривалістю та відмінною адгезією до основи. Швидко висихає, що
дозволяє наносити наступні лакофарбові матеріали вже через 1 годину.

Колір / ступінь блиску 2.8 кг

червоно-коричневий 408.60

сірий 421.80

Емаль антикорозійна по металу 3в1, графітна Maxima

Являє собою емаль по металу 3 в 1, яка функціонально об'єднує в собі: адгезійну ґрунтовку, захист від корозії та фінішну емаль.
Не вимагає попереднього застосування спеціальних матеріалів для видалення іржі та ґрунтування. Утворює антикорозійне
покриття, стійке до атмосферних впливів, дії води, індустріальних масел та побутових миючих засобів. Утворює декоративну
рельєфну структуру з ефектом "metallic", яка візуально маскує і вирівнює нерівності поверхні (місця стиків, локально
відремонтовані місця, окалини і т.д). Швидко висихає, завдяки чому декілька шарів емалі можна нанести протягом  однієї доби.

Колір / ступінь блиску 0.75 кг 2.3 кг

антична мідь 244.20 729.00

бронза 244.20 729.00

зелений 244.20 729.00

коричневий 244.20 729.00

сріблястий 244.20 729.00

сірий 244.20 729.00

синій 244.20 729.00

чорний 244.20 729.00

шоколадний 244.20 729.00



Еліт клас
Водорозчинна продукція

Фарба латексна «LOTOS» Maxima

Фарба є гіпоалергенною, а тому не проявляє подразнюючу, шкірно-резорбтивну та сенсибілізуючу (алергенну) дію. Відрізняється
відмінною покривною здатністю, високою стійкістю до багаторазового інтенсивного миття (1 клас за ДСТУ EN 13300) та
паропроникністю. Створює на поверхні покриття із шовковисто-матовим блиском. Завдяки додаванню у склад фарби воску,
забезпечується «ефект лотосу» - пофарбоване покриття набуває водовідштовхувальних властивостей, сприяє легшому очищенню
забруднень із поверхні. Легко наноситься, не утворює напливи і не розбризкується у процесі фарбування.

Колір / ступінь блиску 1.2 кг 3.5 кг 6 кг 12 кг

білий (база А) глибоко матовий 232.80 664.80 1119.60 2196.00

Глибокоматова латексна фарба для внутрішніх робіт "Silk Touch 1" Maxima

Латексна фарба з бездоганним глибокоматовим ефектом. Має високу адгезію і легко розподіляється по поверхні, забезпечуючи
малі витрати при збереженні високої покриваності. Утворює міцне покриття, стійке до багаторазового інтенсивного миття (1 клас
за ДСТУ EN 13300). Паропроникна. Ефективно приховує мікротріщини на пофарбованій поверхні. Легко наноситься, не утворює
напливи і не розбризкується в процесі фарбування. Колорується ручним способом із використанням пігментного концентрату
«Farbex Color», інших водних колорувальних паст або машинним способом за каталогами кольорів NCS та ін.

Колір / ступінь блиску 1.2 кг 3.5 кг 6 кг 12 кг

білий (база А) глибоко матовий 177.60 511.20 868.20 1719.60

Матова латексна фарба для внутрішніх робіт "Silk Touch 3" Maxima

Латексна фарба з шовковистим ефектом. Має високу адгезію і легко розподіляється по поверхні, забезпечуючи малі витрати при
збереженні високої покриваності. Утворює міцне покриття, стійке до багаторазового інтенсивного миття (1 клас за ДСТУ EN 13300).
Паропроникна. Ефективно приховує мікротріщини на пофарбованій поверхні. Легко наноситься, не утворює напливи і не
розбризкується в процесі фарбування.

Колір /
ступінь
блиску

1 кг 1.2 кг 3 кг 3.5 кг 5 кг 6 кг 10 кг 12 кг

база B
матовий

136.80 394.80 650.40 1280.40

база TR
матовий

130.20 376.80 618.60 1219.80

білий
(база А)
матовий

209.40 601.20 1021.80 2023.80

Шовковисто-матова латексна фарба для внутрішніх робіт "Silk Touch 7" Maxima

Латексна фарба з шовковистим ефектом. Має високу адгезію і легко розподіляється по поверхні, забезпечуючи малі витрати при збереженні
високої покривної здатності. Утворює міцне покриття, стійке до багаторазового інтенсивного миття (1 клас за ДСТУ EN 13300). Паропроникна.
Ефективно приховує мікротріщини на пофарбованій поверхні. Легко наноситься, не утворює напливи і не розбризкується в процесі фарбування.

Колір / ступінь
блиску

1 кг 1.2 кг 3 кг 3.5 кг 5 кг 6 кг 10 кг 12 кг

база B шовковисто-
матовий

145.20 420.60 692.40 1367.40

база TR шовковисто-
матовий

139.20 400.20 660.00 1302.00

білий (база А)
шовковисто-матовий

220.20 633.00 1076.40 2130.00



Напівматова латексна фарба для внутрішніх робіт "Silk Touch 20" Maxima

Латексна фарба з шовковистим ефектом. Має високу адгезію і легко розподіляється по поверхні, забезпечуючи малі витрати при
збереженні високої покриваності. Утворює міцне покриття, стійке до багаторазового інтенсивного миття (1 клас за ДСТУ EN
13300). Паропроникна. Ефективно приховує мікротріщини на пофарбованій поверхні. Легко наноситься, не утворює напливи і не
розбризкується в процесі фарбування.

Колір / ступінь блиску 1.2 кг 3.5 кг 6 кг 12 кг

білий (база А) напівматовий 230.40 666.00 1130.40 2237.40

Напівглянцева латексна фарба для внутрішніх робіт "Silk Touch 40" Maxima

Латексна фарба з шовковистим ефектом. Має високу адгезію і легко розподіляється по поверхні, забезпечуючи малі витрати при
збереженні високої покриваності. Утворює міцне покриття, стійке до багаторазового інтенсивного миття (1 клас по ДСТУ EN
13300). Паропроникна. Ефективно приховує мікротріщини на пофарбованій поверхні. Легко наноситься, не утворює напливи і не
розбризкується в процесі фарбування.

Колір / ступінь блиску 1.2 кг 3.5 кг 6 кг 12 кг

білий (база А) напівглянцевий 241.80 698.40 1186.20 2349.60

Емаль акрилова для дерев'яних і бетонних підлог Maxima

Напівматова, зносостійка емаль, яка швидко висихає. Має відмінну покривну здатність, стійка до дії води, масел, миючих та
дезінфікуючих засобів.

Колір / ступінь блиску 0.9 л 3 л 10 л

білий 282.00 878.40 2882.40

жовто-коричневий 282.00 878.40 2882.40

червоно-коричневий 282.00 878.40 2882.40

сірий 282.00 878.40 2882.40

Імпрегнат акриловий глибокого проникнення Maxima

• Глибоко проникає у деревину.
• Надійно захищає від атмосферних впливів і проникнення вологи, перешкоджає розвитку цвілі і грибків.
• Запобігає появі комах-шкідників і гниття деревини.
• Створює покриття, яке підкреслює структуру деревини і зберігає її природну красу.
• Забезпечує стійкі кольори

Колір / ступінь блиску 0.75 л 3 л

білий 184.20 709.80

безкольоровий 176.40 681.60

венге 184.20 709.80

волоський горіх 184.20 709.80

дуб 184.20 709.80

зелений 184.20 709.80

карпатська ялина 184.20 709.80

каштан 184.20 709.80

коричневий 184.20 709.80

махагон 184.20 709.80

оливковий 184.20 709.80

сосна 184.20 709.80

тік натуральний 184.20 709.80



Деревозахисний засіб акриловий Maxima

Містить УФ-фільтри, які забезпечують стійкий захист поверхні від УФ-випромінювань і несприятливих умов навколишнього
середовища. Створює водонепроникне покриття, що захищає деревину від негативного впливу вологи. Ефективно захищає від
шкідників деревини, грибкових захворювань. Підкреслює структуру деревини, зберігаючи її природну красу. Швидко сохне.

Колір / ступінь блиску 0.75 л 2.5 л 20 л

білий 190.20 609.00 4519.80

безкольоровий 186.00 595.20 4399.80

дуб 192.60 619.20 4561.20

калужниця 208.80 673.80 4975.20

червоне дерево 203.40 654.60 4856.40

горіхове дерево 205.20 664.80 4914.00

осінній клен 208.80 673.80 4987.20

палісандр 212.40 691.80 5112.00

горобина 212.40 692.40 5121.00

тікове дерево 215.40 694.20 5174.40

Деревозахисна акрилова грунтовка Maxima

Не змінює колір деревини. Глибоко проникає всередину волокон деревини. Ефективно захищає від шкідників деревини, грибкових
захворювань. Швидко висихає. Має високу адгезію (зчеплення) з основами. Наноситься на нефарбовану або очищену від старого
лакофарбового матеріалу поверхню. Готова до використання і не вимагає розведення.

Колір / ступінь блиску 0.75 л 20 л

Деревозахисна акрилова грунтовка 168.60 3939.00

Лак панельний акриловий Maxima

• Для зовнішніх і внутрішніх робіт
• Утворює міцну та еластичну плівку, яка не жовтіє і не розтріскується з часом
• Не змінює колір деревини, підкреслює її природну красу
• Стійкий до вологого очищення з використанням миючих засобів
• Має високу адгезію (зчеплення) з основою
• Швидко сохне

Колір / ступінь блиску 0.9 л 3 л 5 л 10 л 20 л

глянцевий 167.40 526.80 858.00 1683.00 2528.40

шовковисто-матовий 201.60 631.20 1029.60 2019.60

Лак паркетний поліуретан-акриловий Maxima

Має високу зносостійкість покриття. Стійкий до дії побутових миючих засобів. Дуже висока кінцева міцність, еластичність та
довговічність покриття. Підкреслює структуру деревини, зберігаючи її природний вигляд. Швидко висихає.

Колір / ступінь блиску 0.75 л 2.5 л 5 л 10 л 20 л

глянцевий 241.20 742.80 1435.80 5671.20

шовковисто-матовий 265.20 841.80 1619.40 3198.60 6220.80



Лак яхтний поліуретан-акриловий Maxima

Має високу стійкість до зовнішніх впливів навколишнього середовища: УФ-випромінюванню, тривалого впливу прісної і морської
води, а також впливу вологи і побутових миючих засобів. Підвищена стійкість до стирання, подряпин, ударів і інших інтенсивних
механічних навантажень. Утворює міцну і еластичну плівку, яка не розтріскується з часом. Створює прозоре декоративне
покриття, що підкреслює структуру дерева.

Колір / ступінь блиску 0.75 л 2.5 л 5 л 20 л

глянцевий 248.40 774.00 1516.80 5968.80

Емаль акрилова для дерева та металу Maxima

Відрізняється високим ступенем білизни. Не жовтіє з плином часу. Швидко сохне. Висока атмосферостійкість, стійкість до дії
вологи. Стійка до зміни температур. Утворює міцне, еластичне покриття, стійке до механічних навантажень і до інтенсивного
багаторазового миття.

Колір / ступінь блиску 0.75 л 2.3 л 20 л

антрацит шовковисто-матовий 229.20

кавун шовковисто-матовий 229.20

білий 229.20 666.00 4680.60

білий шовковисто-матовий 229.20 666.00

ванільний шовковисто-матовий 229.20

весняна трава шовковисто-матовий 229.20

кава з молоком шовковисто-матовий 229.20

лаванда шовковисто-матовий 229.20

лайм шовковисто-матовий 229.20

морська хвиля шовковисто-матовий 229.20

м’ятний шовковисто-матовий 229.20

небесний шовковисто-матовий 229.20

нічне небо шовковисто-матовий 229.20

попелястий шовковисто-матовий 229.20

троянда шовковисто-матовий 229.20

сапфір шовковисто-матовий 229.20

слива шовковисто-матовий 229.20

слонова кістка шовковисто-матовий 229.20

Емаль акрилова для радіаторів опалення Maxima

• білосніжна, не жовтіє з часом
• cтійка до підвищених температур (не більше +80 °С)
• cтійка до багаторазового миття та механічних навантажень
• висока адгезія (зчеплення) до різних поверхонь

Колір / ступінь блиску 0.75 л

білий 232.20



Емаль декоративна акрилова "Touch of Magic" Maxima

Забезпечує стійкий колір і блиск. Має високу стійкість до механічних навантажень, стирання і миття миючими засобами. Швидко
сохне, без різкого запаху. Володіє підвищеною стійкістю до атмосферних впливів, УФ-променів і вологи. Має відмінне зчеплення з
пофарбованою поверхнею.
Емаль декоративна акрилова з ефектом «перламутр» ідеально підходить для декоративного оздоблення стін, стель, вікон,
дверей, меблів, кованих виробів, елементів декору (плінтусів, багетів, ліпнини та ін.) та творчого оформлення різних поверхонь.
Можливо змішувати кольори між собою.

Колір / ступінь блиску 0.1 кг 0.25 кг 0.5 кг

антична бронза 48.00 104.40 183.60

бронза 48.00 104.40 183.60

графіт 48.00 104.40 183.60

перлина 48.00 104.40 183.60

золото 48.00 104.40 183.60

червоне золото 48.00 104.40 183.60

мідь 48.00 104.40 183.60

сріблястий 37.80 81.60 127.80

Ґрунт-концентрат 1:10 «Aqua Primer» TM Maxima Maxima

Збільшує адгезію будівельних матеріалів до основ. Глибоко проникає та укріплює поверхню. Знижує витрату лакофарбового
матеріалу та збільшує термін служби фінішного покриття. Зменшує водопоглинання основи.

Колір / ступінь блиску 1 л

Ґрунт-концентрат 1:10 «Aqua Primer» TM Maxima 213.60



Преміум клас
Органорозчинна продукція

Емаль алкідна ПФ-115П Farbex

• Надійно захищає від атмосферних впливів, змін температур.
• Створює покриття стійке до впливу води, миючих розчинів, індустріальних масел.
• Відрізняється високим блиском і яскравими кольорами.

Колір / ступінь
блиску

0.3 кг 0.9 кг 2.5 кг 2.8 кг 12 кг 22 кг 25 кг 48 кг 50 кг

бежевий 45.60 100.80 279.60 2403.00 4743.00

білий 51.60 114.60 325.20 1432.80 2841.00 5592.60

бірюзовий 100.80 276.60 2356.20 4647.00

вишневий 47.40 100.80 279.60 2399.40 4710.60

блакитний 45.60 97.80 271.80 2345.40 4621.80

жовто-коричневий 94.80 261.60 2190.00 4316.40

жовтий 47.40 109.80 304.20 2645.40 5214.60

зелений 51.00 118.20 325.20 1417.80 2801.40 5476.20

смарагдовий 111.60 308.40 2589.60 5064.00

коричневий 43.80 93.60 258.60 2298.00 4513.20

червоно-коричневий 91.80 256.80 2170.80 4273.80

червоний 53.40 128.40 358.80 3201.60 6361.80

кремово-рожевий 102.60 284.40 2403.00 4743.00

кремовий 100.80 279.60 2403.00 4743.00

лососевий 97.80 271.80 2245.80 4427.40

морська хвиля 97.80 270.60 2265.60 4467.60

помаранчевий 120.60 337.80 2964.60 5840.40

горіховий 101.40 280.20 2374.20 4660.80

салатовий 99.60 273.60 2340.60 4617.00

світло-блакитний 100.80 276.60 2367.00 4666.80

світло-зелений 99.60 271.80 2349.60 4634.40

світло-смарагдовий 108.60 301.20 2569.20 5057.40

світло-сірий 97.80 268.80 2304.60 4576.80

сріблястий 59.40 136.80 366.00 3208.20 6799.80

сірий 45.60 96.00 265.80 1148.40 2254.80 4447.80

синій 45.60 102.60 284.40 2448.00 4782.00

бузковий 96.00 267.60 2233.20 4383.60

слонова кістка 100.80 276.60 2379.60 4698.00

темно-коричневий 96.60 266.40 2254.80 4429.20

темно-сірий 96.00 267.60 2254.80 4447.80

фіолетовий 45.60 102.60 282.60 2463.60 4838.40

фісташковий 97.80 267.60 2245.80 4427.40

хакі 94.80 262.80 2205.00 4346.40

чорний 43.80 93.60 256.80 1113.00 2191.80 4305.60

яскраво-блакитний 45.60 97.80 271.80 1173.60 2322.00 4576.80



Емаль алкідна ПФ-266 Farbex

• Утворює рівне однорідне глянцеве покриття
• Зберігає стійкий блиск та насиченість кольору
• Стійка до експлуатаційних навантажень
• Стійка до впливу води та побутових миючих засобів

Колір / ступінь блиску 0.3 кг 0.9 кг 2.8 кг 25 кг 50 кг

жовто-коричневий 45.60 102.60 286.80 2452.20 4828.80

золотаво-коричневий 47.40 104.40 292.20 2526.60 4986.00

червоно-коричневий 48.60 107.40 301.80 2621.40 5163.60

Грунтовка ГФ-021 антикорозійна Farbex

• відрізняється хорошою адгезією (зчепленням), як до матеріалу основи, так і до шарів, які будуть наноситися поверх ґрунтовки.
• захищає від корозії
• зменшує витрату емалі

Колір / ступінь блиску 0.3 кг 0.9 кг 2.8 кг 12 кг 25 кг 50 кг

білий 94.80 262.80 1173.60 2250.00 4425.60

червоно-коричневий 45.60 94.80 261.00 1120.20 2203.80 4332.60

сірий 45.60 94.80 256.80 1114.20 2188.20 4307.40

чорний 41.40 87.00 240.00 1060.80 2020.20 3970.80

Лак ПФ-170 Farbex

• стійкий до атмосферних впливів та дії вологи, миючих розчинів, індустріальних масел
• підкреслює природну красу деревини

Колір / ступінь блиску 0.75 л 2.5 л

глянцевий 118.20 343.20

Лак паркетний ПФ-231 Farbex

• пофарбовані поверхні надійно захищені від інтенсивних механічних навантажень (стирання, ударів, подряпин, сколів та ін.), дії
води, миючих розчинів
• підкреслює природну красу деревини

Колір / ступінь блиску 0.75 л 2.5 л

глянцевий 118.20 345.00

Лак ПФ-283 Farbex

• утворює глянцеве покриття, яке підкреслює природну красу деревини
• захищає пофарбовані поверхні від дії води та миючих розчинів

Колір / ступінь блиску 0.75 л 2.5 л

глянцевий 116.40 343.20



Фарба для бетонних підлог АК-11 Farbex

Атмосферостійка. Має відмінну адгезію (зчеплення з поверхнею). Створює покриття з високою міцністю, яке витримує удари та
механічні навантаження, а також надає надійний захист промисловим підлогам із інтенсивним експлуатаційним навантаженням.
Утворює покриття, стійке до дії миючих, дезінфікуючих засобів, води, солей та мастильних матеріалів. Не витримує дію бензину та
дизельного палива. Швидко висихає.

Колір / ступінь блиску 2.8 кг 12 кг

білий 571.20 2386.20

світло-сірий 544.80 2278.80

сірий 544.80 2278.80



Преміум клас
Водорозчинна продукція

Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг Farbex

Утворює зносостійке, стійке до атмосферних впливів, води, солей, температурних коливань (спека, мороз) та індустріальних масел
покриття. Швидко висихає. Може використовуватися у комплекті зі скляними мікросферами, завдяки чому покриття набуває
світловідбивних  властивостей.

Колір / ступінь блиску 30 кг

білий 3513.00

жовтий 3517.80

червоний 3517.80

Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг на смолі Mitsubishi Farbex

Утворює зносостійке, стійке до атмосферних впливів, води, солей, температурних коливань (спека, мороз) та індустріальних масел
покриття. Швидко висихає. Може використовуватися у комплекті зі скляними мікросферами, завдяки чому покриття набуває
світловідбивних  властивостей.

Колір / ступінь блиску 25 кг

білий 3603.00

червоний 3428.40

Фарба інтер’єрна для стін і стель білосніжна ВДА "Brilliant White" Farbex

Білосніжна фарба з високою покривною здатністю. Завдяки високому ступеню білизни візуально освітлює приміщення. Не жовтіє з
часом. Створює матове покриття, яке повністю дозволяє стінам «дихати». Легко наноситься, не утворює напливи і не
розбризкується в процесі фарбування. Стійка до волого очищення (стійкість до мокрого стирання – 4 клас за ДСТУ EN 13300).

Колір / ступінь блиску 1.4 кг 4.2 кг 7 кг 14 кг 20 кг

білий (база А) 84.60 229.80 367.80 716.40 1011.00

Фарба інтер'єрна високоякісна ВДА "Interior" Farbex

Фарба з високою покривною здатністю. Стійка до багаторазового миття (стійкість до мокрого стирання - 2 клас з ДСТУ EN 13300). Створює матове покриття, яке
повністю дозволяє стінам «дихати». Характеризується відмінним зчепленням з основою. Легко наноситься, не утворює напливи і не розбризкується у процесі
фарбування.

Колір /
ступінь
блиску

1.2 кг 1.4 кг 3.6 кг 4.2 кг 6 кг 7 кг 12 кг 14 кг 18 кг 20 кг

база B 79.20 220.20 346.80 681.60

база C 79.20 220.20 346.80 681.60 973.80

база TR 77.40 216.00 339.00 668.40

білий
(база А)

96.00 267.60 426.60 828.60 1169.40

Фарба для вологих приміщень ВДА "Wet Rooms" Farbex

Створює міцне, зносостійке і водовідштовхувальне матове покриття, яке повністю дозволяє поверхням «дихати». Стійка до
багаторазового миття (стійкість до мокрого стирання – 2 клас за ДСТУ EN 13300). Легко наноситься, не утворює напливи і не
розбризкується у процесі фарбування. 

Колір / ступінь блиску 1.4 кг 4.2 кг 7 кг 14 кг

білий (база А) 103.80 285.00 456.60 885.60



Фарба латексна для зовнішніх та внутрішніх робіт "Mattlatex" Farbex

Забезпечує підвищену міцність і зносостійкість фарбованого покриття. Стійка до інтенсивного багаторазового миття (стійкість до
мокрого стирання - 1 клас за ДСТУ EN 13300). Стійка до атмосферних впливів і вологи. Забезпечує високу паропроникність
поверхні (за ДСТУ EN 1062). Створює матове покриття, яке повністю дозволяє стінам «дихати». Ефективно приховує мікротріщини
на фарбованій поверхні. Відрізняється високою покривною здатністю. Легко наноситься, не утворює напливи і не розбризкується в
процесі фарбування.

Колір / ступінь блиску 1.4 кг 4.2 кг 7 кг 14 кг 20 кг

білий (база А) 117.00 324.00 519.60 1014.00 1430.40

Фарба фасадна високоякісна ВДА "Facade" Farbex

Утворює міцне, довговічне, стійке до агресивних дій навколишнього середовища (атмосферних опадів, УФ-променів, вологи, лугів, температурних коливань)
високоякісне матове покриття, з високою паропроникністю і низьким водопоглинанням.  Легко наноситься, не утворює напливи в процесі фарбування.

Колір /
ступінь
блиску

1.2 кг 1.4 кг 3.6 кг 4.2 кг 6 кг 7 кг 12 кг 14 кг 18 кг 20 кг

база B 103.20 283.20 442.80 872.40

база C 103.20 283.20 442.80 872.40 1252.80

база TR 99.00 269.40 421.80 831.60

білий
(база А)

139.20 388.80 622.20 1220.40 1722.00

Фарба гумова універсальна Farbex

• Матова.
• Підвищена стійкість до атмосферних впливів, механічної дії, ультрафіолетового випромінювання та перепадів температур.
• Стійка до  інтенсивного миття (1 клас за ДСТУ EN 13300).
• Високоеластична, з гарною адгезією до багатьох поверхонь.
• Паропроникна, стійка до розтріскування, володіє низькою водопроникністю (за ДСТУ EN 1062).
• Легко наноситься та швидко сохне.

Колір / ступінь блиску 1.2 кг 3.5 кг 6 кг 12 кг

база C 178.20 505.80 855.00 1694.40

бежевий 177.60 506.40 840.00 1644.60

білий 197.40 553.80 928.20 1841.40

білий RAL 9003 217.20 609.00 1021.20 2026.20

вишневий 206.40 585.60 984.00 1952.40

графіт 166.20 474.00 781.20 1531.80

жовто-коричневий 175.20 494.40 829.20 1649.40

жовтий 222.60 631.80 1073.40 2132.40

зелений 202.80 575.40 967.20 1917.60

коричневий 171.60 482.40 805.20 1597.20

червоно-коричневий 166.20 471.00 789.60 1570.80

червоний 231.60 657.00 1116.60 2218.80

помаранчева (NCS S 1060 Y45R) 221.40 628.80 1070.40 2125.80

помаранчевий 217.80 624.60 1041.00 2041.80

світло-зелений 216.60 613.80 1028.40 2047.20

сірий 170.40 482.40 807.60 1605.60

синій 198.60 561.60 943.20 1872.60

чорний 187.20 531.60 892.80 1773.60

яскраво-блакитний 206.40 589.80 997.80 1983.60



Фарба-ґрунт універсальна Farbex

• значно полегшує нанесення та структурування декоративних структурних матеріалів
• зміцнює основу, має високу адгезію
• паропроникна, стійка до води

Колір / ступінь блиску 1.4 кг 4.2 кг 7 кг 14 кг

білий (база А) 85.80 252.00 400.20 790.20

Штукатурка структурна акрилова "Баранець" Farbex

Готова до використання. Утворює атмосферостійке покриття із водовідштовхувальними властивостями, стійке до механічних
навантажень і до агресивних дій довкілля. Паропроникна, еластична, має високу адгезією до багатьох поверхонь, здатна
перекривати дрібні тріщини.  Проста і зручна у використанні, легко структурується.

Колір / ступінь блиску 18 кг 30 кг

база C 994.80 1640.40

білий (база А) 985.20 1634.40

Штукатурка структурна акрилова "Короїд" Farbex

Готова до застосування. Утворює атмосферостійке покриття з низькою водопроникністю, стійке до механічних навантажень,
агресивних дій навколишнього середовища і різних забруднень. Паропроникна, еластична, має високу адгезію, здатна
перекривати дрібні тріщини. Проста і зручна у застосуванні, легко структурується.

Колір / ступінь блиску 18 кг 30 кг

білий (база А) 964.80 1598.40

Структурна фарба для фасадів та інтер'єрів Farbex

• Утворює міцне, довговічне і еластичне матове рельєфне покриття, стійке до механічних навантажень, агресивних впливів
навколишнього середовища (атмосферних опадів, температурних коливань, дії вологи і лугів).
• Володіє високою паропроникністю та хорошими водовідштовхувальними властивостями.
• Приховує нерівності і мікротріщини основи.
• Легко наноситься і стуктурується.
• Тонується за допомогою водних колорувальних паст "Farbex Color" або машинним способом за каталогом кольорів NCS.

Колір / ступінь блиску 7 кг 14 кг

білий (база А) 564.60 1125.60

Фарба для садових дерев та кущів Farbex

• cтійка до атмосферних впливів і дії води
• запобігає перемерзанню дерева
• готове покриття витримує перепади температур від -40 °C до +40 °C

Колір / ступінь блиску 1.4 кг 4 кг 7 кг 14 кг 20 кг

білий 57.00 147.60 242.40 483.60 687.00

Ґрунтовка водно-дисперсійна акрилова глибокого проникнення «SuperBase» Farbex

• глибоко проникає та укріплює основу поверхнi
• покращує адгезію будівельних матеріалів до основ
• знижує витрату фарб, збільшує термін служби лакофарбового покриття

Колір / ступінь блиску 2 л 5 л 10 л

Ґрунтовка водно-дисперсійна акрилова глибокого проникнення
«SuperBase»

91.20 210.60 388.80



Грунтовка-концентрат 1:4 водно-дисперсійна акрилова глибокого проникнення "SuperBase 1:4" Farbex

• глибоко проникає та укріплює основу поверхнi
• покращує адгезію будівельних матеріалів до основ
• знижує витрату фарб, збільшує термін служби лакофарбового покриття

Колір / ступінь блиску 1 л 2 л 5 л

Грунтовка-концентрат 1:4 водно-дисперсійна акрилова глибокого
проникнення "SuperBase 1:4"

73.20 138.00 321.00

Антисептик для дерев'яних поверхонь Farbex

• глибоко проникає у деревину
• підходить для обробки вологої деревини
• не змінює колір деревини

Колір / ступінь блиску 1 л 2 л 5 л 10 л

Антисептик для дерев'яних поверхонь 37.80 69.60 155.40 291.00

Антисептик для мінеральних поверхонь, концентрат 1:4 Farbex

• глибоко проникає в основу покриття
• надійно захищає від появи бактерій, плісняви, грибків

Колір / ступінь блиску 1 л 2 л 5 л

Антисептик для мінеральних поверхонь, концентрат 1:4 69.60 126.00 283.20

Емаль стирол-акрилова для радіаторів опалення Farbex

• білосніжна, не жовтіє з часом
• стійка до механічних навантажень та інтенсивного миття
• застосовується для раніше пофарбованих алкідними емалями поверхонь
• швидковисихаюча
• відмінне зчеплення з різними типами поверхонь

Колір / ступінь блиску 0.75 л 3 л 20 л

білий 158.40 507.00 3169.80

Шпаклівка по дереву та мінеральним поверхням Farbex

Еластична. Швидко висихає. Має хорошу адгезію до дерев'яних і мінеральних поверхонь.

Колір / ступінь блиску 0.35 кг 0.7 кг 1.5 кг

білий 23.40 40.80 81.00

дуб 23.40 40.80

вільха 23.40 40.80

горіх 23.40 40.80

сосна 23.40 40.80

ясен 23.40 40.80



Шпаклівка фінішна акрилова Farbex

Утворює ідеально білу і гладку поверхню. Товщина шару до 2 мм. Легко наноситься і шліфується. Чудово підходить для нанесення
ручним способом та за допомогою спеціального обладнання. Має хорошу адгезію (зчеплення) з основою. Паропроникна. Швидко
сохне. Для внутрішніх робіт.

Колір / ступінь блиску 1.5 кг 5 кг 8 кг 17 кг

білий 62.40 196.80 303.60 606.00

Водно-дисперсійний пігментний концентрат "Farbex color" Farbex

• Висока концентрація пігменту
• Широка палітра кольорів.
• Світлостійкість
• Яскравість, насиченість відтінків
• Ідеально змішуються між собою

Колір / ступінь блиску 100 мл

бежевий 33.00

бірюзовий 33.00

бурий 33.00

верблюжий 33.00

блакитний 33.00

жовтий 33.00

зелений 33.00

карамельний 33.00

кораловий 33.00

коричневий 33.00

червоний 33.00

лаванда 33.00

лайм 33.00

лимонний 33.00

лососевий 33.00

малиновий 33.00

оливковий 33.00

помаранчевий 33.00

охра 33.00

персиковий 33.00

пісочний 33.00

рожевий 33.00

світло-зелений 33.00

сіро-блакитний 33.00

сонячний 33.00

фіолетовий 33.00

фісташковий 33.00

чорний 33.00



Фарба фасадна силіконова Farbex

Матова. Підвищена стійкість до атмосферних впливів (волога,  ультрафіолетове випромінювання). Володіє високою паро- та низькою
водопроникністю (за ДСТУ EN 1062), а також гарною адгезією.

Колір /
ступінь
блиску

1.2 кг 1.4 кг 3.6 кг 4.2 кг 6 кг 7 кг 12 кг 14 кг

база B 164.40 456.00 742.80 1465.20

база TR 156.60 433.80 705.60 1392.00

білий
(база А)

216.60 604.80 988.20 1944.00

Ґрунт адгезійний «Бетон-контакт» Farbex

Має високу адгезію та надає поверхні шорсткості. Оброблювана поверхня стійка до впливу води, морозу, атмосферних опадів і
сонячних променів.

Колір / ступінь блиску 1.4 кг 4.2 кг 7 кг 14 кг

білий 94.20 276.60 447.60 872.40

Ґрунтовка силіконова глибокого проникнення Farbex

• глибоко проникає та укріплює основу покриття
• знижує водопроникність основи, суттєво не впливаючи на паропроникність комплексного покриття

Колір / ступінь блиску 2 л 5 л 10 л

Ґрунтовка силіконова глибокого проникнення 126.00 294.60 574.20

Клей ПВА D3 столярний Farbex

Відповідає класу довговічності D3 (ДСТУ EN 204). Забезпечує високу швидкість зчеплення матеріалів, що з'єднуються і відмінну
міцність склеювання. Утворює міцний, еластичний та прозорий клейовий шов. 

Колір / ступінь блиску 0.5 кг 1 кг 2.5 кг 4.8 кг

білий 98.40 189.60 452.40 836.40

Фарба-ґрунт силіконова з кварцовим наповнювачем Farbex

Зміцнює основу, має високу адгезію, а також високу  паро- і низьку водопроникність. Полегшує нанесення та структурування
силіконових та акрилових декоративних структурних матеріалів. Стійка до впливу води, морозів, атмосферних опадів і сонячних
променів.

Колір / ступінь блиску 1.4 кг 4.2 кг 7 кг 14 кг

білий (база А) 103.80 303.60 492.60 964.20

Засіб вогнебіозахисний для деревини Farbex

Засіб не має запаху, не викликає корозію чорних металів, не забарвлює деревину (можлива незначна зміна відтінку деяких порід
дерева), не змінює текстуру та малюнок деревини.

Колір / ступінь блиску 5 л 10 л

Засіб вогнебіозахисний для деревини 205.20 391.20



Штукатурка декоративна акрилова «Мозаїка» Farbex

Має широкий асортимент кольорів. Легко наноситься і структурується, має підвищену адгезію до основи. Еластична, стійка до
миття та механічних навантажень. Приховує невеликі дефекти основи, перекриває дрібні тріщини. Покриття стійке до дії
мікроорганізмів (грибків і плісняви) і атмосферних факторів (опадів, ультрафіолетового випромінювання, вологи, температурних
коливань).

Колір / ступінь блиску 4.7 кг

Штукатурка декоративна акрилова «Мозаїка» 901.80

Штукатурка декоративна акрилова «Мозаїка» - пісок кварцевий 1-1,5мм Farbex

Колір / ступінь блиску 1 кг

(1014, слонова кістка) - Н 27.00

(6029, м'ятно-зелений) - М 27.00

(7023, сірий бетон) - Е 27.00

(7045, віддалено-сірий) - В 27.00

(8001, охра коричнева) - К 27.00

(8003, глиняно-коричневий) - L 27.00

(8004, мідно-коричневий) - D 27.00

(8023, помаранчево-коричневий) - C 27.00

(9003, о.білий) - G 31.80

(9011, чорний графіт) - A 27.00

Штукатурка структурна силіконова "Баранець" Farbex

Готова до застосування. Утворює атмосферостійке покриття з низькою водопроникністю, стійке до механічних навантажень,
агресивної дії навколишнього середовища та різноманітних забруднень. Паропроникна, еластична, має високу адгезію, здатна
перекривати дрібні тріщини. Проста та зручна в застосуванні, легко структурується.

Колір / ступінь блиску 18 кг 30 кг

білий (база А) 1343.40 2218.20

Штукатурка структурна силіконова "Короїд" Farbex

Готова до застосування. Утворює атмосферостійке покриття з низькою водопроникністю, стійке до механічних навантажень,
агресивних дій навколишнього середовища і різних забруднень. Паропроникна, еластична, має високу адгезію, здатна
перекривати дрібні тріщини. Проста і зручна у застосуванні, легко структурується.

Колір / ступінь блиску 18 кг 30 кг

білий (база А) 1355.40 2236.20
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Преміум клас
Рукавички з ПВХ малюнком Мастер, ТМ «Farbex» - (11р) Farbex

Колір / ступінь блиску 1 шт

червоний 22.80

Рукавички з ПВХ малюнком Стандарт, ТМ «Farbex» - (10р) Farbex

Колір / ступінь блиску 1 шт

чорний 17.40

Рукавички з ПВХ малюнком Класік, ТМ «Farbex» - (9р) Farbex

Колір / ступінь блиску 1 шт

жовтий 16.80

Рукавички поліестерові з нітриловим покриттям Farbex

Колір / ступінь блиску 1 шт

червоний 19.20

Рукавички з ПВХ малюнком (економ) - (10р) Farbex

Колір / ступінь блиску 1 шт

білий 10.80

Рукавички з нітриловим покриттям поліестерові ТМ «Farbex» – (10р) Farbex

Колір / ступінь блиску 1 шт

червоний 19.20

Рукавички з поліуретановим покриттям поліестерові ТМ «Farbex» – (10р) Farbex

Колір / ступінь блиску 1 шт

сірий 18.60

Валик малярний "Велюр" Farbex

Рекомендується для роботи з усіма видами лакофарбових матеріалів на основі органічних розчинників. Не розбризкує фарбу, не
скочується, дозволяє досягти ідеально гладкої поверхні. Призначений для фарбування будь-яких поверхонь.

Колір / ступінь
блиску

15 *70 мм 15 *100 мм 15 *150 мм 30 *100 мм 30 *150 мм 48 *180 мм 48 *250 мм

- 10.20 10.20 12.00 18.00 22.20 40.80 48.00
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Валик малярний "Гірпаінт" Farbex

Застосовується для роботи з усіма видами лакофарбових матеріалів на водно-дисперсійній та органорозчинній основі.
Призначений для фарбування будь-яких поверхонь.

Колір / ступінь
блиску

15 *70 мм 15 *100 мм 15 *150 мм 30 *100 мм 30 *150 мм 48 *180 мм 48 *250 мм

- 7.80 7.80 10.20 13.80 17.40 34.80 42.00

Валик малярний "Мультиколор" Farbex

Застосовується для роботи з усіма видами лакофарбових матеріалів на водно-дисперсійній основі. Призначений для фарбування
будь-яких поверхонь. Фарба не накопичується в шубці і рівномірно розподіляється по поверхні.

Колір / ступінь блиску 15 *100 мм 15 *150 мм 30 *100 мм 30 *150 мм 48 *180 мм 48 *250 мм

- 8.40 10.80 14.40 18.00 35.40 42.60

Валик малярний "Синтекс" Farbex

Застосовується для роботи з усіма видами лакофарбових матеріалів на водно-дисперсійній основі. Призначений для фарбування
будь-яких поверхонь. Довжина ворсу дозволяє створити гладке покриття навіть при фарбуванні шорстких, пористих і грубих
поверхонь.

Колір / ступінь блиску 15 *100 мм 15 *150 мм 30 *100 мм 30 *150 мм 48 *180 мм 48 *250 мм

- 9.60 11.40 15.00 18.60 36.00 43.20

Пензель радіаторний тип "Стандарт" Farbex

Застосовується для роботи з усіма видами лакофарбових матеріалів. Призначений для виконання внутрішніх і зовнішніх малярних
робіт на важкодоступних поверхнях.

Колір / ступінь блиску 1.5 " 2 " 2.5 "

- 15.60 20.40 24.00

Пензель флейцовий "Євро" Farbex

Застосовується для роботи з усіма видами лакофарбових матеріалів. Для всіх видів поверхонь.

Колір / ступінь блиску 1 " 1.5 " 2 " 2.5 " 3 "

- 10.80 14.40 18.00 21.60 25.20

Пензель флейцовий "Чемпіон" Farbex

Застосовується для роботи з усіма видами лакофарбових матеріалів. Для всіх видів поверхонь.

Колір / ступінь блиску 1 " 1.5 " 2 " 2.5 " 3 "

- 7.20 9.60 11.40 15.60 18.00

Пензель флейцовий для лаку "Лакра" Farbex

Рекомендується для роботи з усіма видами лаків, а також для інших лакофарбових матеріалів.

Колір / ступінь блиску 1 " 1.5 " 2 " 2.5 " 3 "

- 10.20 12.00 15.60 19.20 22.80
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Пензель флейцовий тип "Англійський" Farbex

Застосовується для роботи з усіма видами лакофарбових матеріалів. Для всіх видів поверхонь. 

Колір / ступінь блиску 1 " 1.5 " 2 " 2.5 " 3 "

- 7.80 10.20 12.00 16.80 18.60

Пензель-макловиця Farbex

Застосовується для рівномірного нанесення білил, ґрунтовки, шпалерного клею, лаку і фарб на поверхні з великою площею.
Підходить для всіх видів лакофарбової продукції.

Колір / ступінь блиску 30 *100 мм 30 *120 мм 40 *140 мм 50 *150 мм

- 28.80 36.60 45.60 57.60

Кюветка малярна Farbex

Колір / ступінь блиску 250 *320
мм

310 *340
мм

- 29.40 33.00

Малярна клейка стрічка Farbex

Колір / ступінь блиску 24 мм, 40
м

38 мм, 20
м

38 мм, 40
м

48 мм, 40
м

білий 31.20 25.20 45.60 57.00

Ручка для валика Farbex

Використовується з валиками різних типів відповідного розміру для малярних робіт під час будівництва та ремонту. На руків’ї є
отвір для підвішування і зручного зберігання інструменту.

Колір / ступінь блиску 6 *70 мм 6 *100 мм 6 *150 мм 8 *180 мм 8 *250 мм

жовтий 11.40 14.40 17.40 26.40 36.00

Склосітка армуюча фасадна «МАЙСТЕР 160» Farbex

• Запобігає поширенню тріщин.
• Забезпечує кращий взаємозв’язок розчину, який наноситься, з основною конструкцією будівлі.
• Забезпечує можливість нанесення розчинів на водній основі на поверхню зі слабкою змочуваністю, наприклад, оштукатурення
пінопласту.
• Створює шар, що захищає утеплювач від механічних навантажень.

Колір / ступінь блиску 1 м2

білий 21.60
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Преміум клас
Суміш армуюча ProfiFIX Farbex

• Має високу адгезію
• Паропроникна
• Високопластична
• Водо- та морозостійка
• Зручна у застосуванні

Колір / ступінь блиску 25 кг

сірий 220.20

Суміш клеюча Basic Farbex

• для зовнішніх та  внутрішніх робіт.
• для сухих та вологих приміщень
• товщина шару 2-10 мм
• розмір плитки до 40*40 см
• міцність на відрив 0,5 МПа
• стійка до сповзання
• пластична
• водо- і морозостійка
• зручна у застосуванні

Колір / ступінь блиску 25 кг

сірий 127.80

Суміш клеюча TermoFIX Farbex

• Має високу адгезію
• Паропроникна
• Високопластична
• Водо- та морозостійка
• Зручна у застосуванні

Колір / ступінь блиску 25 кг

сірий 127.80

Суміш клеюча та армуюча UniFIX Farbex

• Має високу адгезію
• Паропроникна
• Високопластична
• Водо- та морозостійка
• Зручна у застосуванні

Колір / ступінь блиску 25 кг

сірий 169.80
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Суміш клеюча еластична Elastic Farbex

• для високих термічних та механічних навантажень
• для підлог з водяним підігрівом
• товщина шару 2-15 мм
• для стін і підлог
• для плитки великих розмірів
• висока адгезія
• міцність на відрив 1 МПа
• стійка до сповзання
• високопластична
• водо- і морозостійка
• зручна у застосуванні

Колір / ступінь блиску 25 кг

сірий 195.60

Штукатурка мінеральна декоративна «Баранець» Farbex

• Для зовнішніх та внутрішніх робіт
• Паропроникна
• Висока адгезія до основ
• Морозостійка
• Водостійка
• Зручна у застосуванні

Колір / ступінь блиску 25 кг

білий, розмір зерна 1,5 мм 367.80

білий, розмір зерна 2,0 мм 367.80

Штукатурка мінеральна декоративна «Короїд» Farbex

• Для зовнішніх та внутрішніх робіт
• Паропроникна
• Висока адгезія до основ
• Морозостійка
• Водостійка
• Зручна у застосуванні

Колір / ступінь блиску 25 кг

білий, розмір зерна 2,0 мм 258.00

білий, розмір зерна 2,5 мм 258.00
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Стандарт клас
Органорозчинна продукція

Емаль алкідна ПФ-115П Delfi

Завдяки декоративним властивостям надає поверхні відмінний естетичний вигляд, глянцеве покриття, насичений колір. Стійка до
атмосферних впливів, перепадів температур, багаторазового миття.

Колір / ступінь блиску 0.9 кг 2.8 кг 25 кг 50 кг

білий 97.20 268.20 2377.80 4690.20

бірюзовий 87.00 236.40 2010.60 3958.20

вишневий 88.80 238.20 2045.40 4018.20

блакитний 85.80 231.60 2012.40 3959.40

жовтий 102.60 280.20 2479.80 4843.80

зелений 96.60 264.60 2324.40 4536.60

смарагдовий 96.60 264.60 2331.00 4550.40

коричневий 82.20 225.60 1974.00 3885.00

червоно-коричневий 81.00 222.60 1890.00 3714.00

червоний 108.60 301.80 2680.80 5310.60

морська хвиля 87.00 236.40 1938.00 3809.40

помаранчевий 94.80 258.00 2183.40 4260.60

салатовий 88.80 238.20 2067.60 4062.60

світло-блакитний 94.80 257.40 2214.00 4360.80

світло-зелений 85.80 233.40 1993.20 3915.00

світло-сірий 87.00 238.20 2107.20 4151.40

світлий горіх 82.20 225.60 1925.40 3785.40

сірий 82.20 226.80 1961.40 3859.80

синій 88.80 239.40 2099.40 4132.20

темно-зелений 96.60 264.60 2274.00 4438.20

темно-сірий 84.00 230.40 2025.00 3973.80

хакі 85.80 230.40 1948.80 3834.60

чорний 81.00 216.00 1854.00 3644.40

яскраво-блакитний 88.80 238.20 2075.40 4086.60

яскраво-зелений 88.80 242.40 2075.40 4080.00

Емаль алкідна ПФ-266 для підлоги Delfi

• Утворює рівне однорідне глянцеве покриття
• Відрізняється хорошою адгезією (зчепленням) з поверхнею, що фарбується
• Зносостійка і стійка до впливу побутових миючих засобів

Колір / ступінь блиску 0.9 кг 2.8 кг 25 кг 50 кг

жовто-коричневий 97.20 267.00 2252.40 4502.40

золотаво-коричневий 97.20 267.00 2252.40 4502.40

червоно-коричневий 99.00 272.40 2320.20 4636.80
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Ґрунтовка по іржі ПФ-010М Delfi

Містить модифікатор іржі, який запобігає подальшій корозії. Відрізняється хорошою адгезією, як до матеріалу основи, так і до
шарів, які будуть наноситися поверх ґрунтовки. Значно зменшує витрату емалі і продовжує термін служби лакофарбового
покриття. Може наноситися прямо на іржу за умови, якщо шар іржі не більше 100 мкм.

Колір / ступінь блиску 0.9 кг 2.8 кг 12 кг 25 кг 50 кг

червоно-коричневий 82.20 226.80 1014.00 1977.60 3886.80

сірий 87.00 236.40 1056.60 2028.00 3981.60

чорний 79.20 217.20 952.20 1846.20 3620.40

Ґрунт-емаль по іржі 3 в 1 Delfi

• універсальна: поєднує у собі одночасно захист від корозії, адгезійний ґрунт та декоративну емаль
• утворює довговічну захисну плівку, яка відрізняється високими атмосферо- та водостійкістю
• стійка до механічних навантажень та багаторазового миття

Колір / ступінь блиску 0.9 кг 2.8 кг 20 кг 45 кг

білий 149.40 448.80 3168.60 6949.20

вишневий 122.40 361.80 2575.20 5594.40

графіт 128.40 378.60 2652.00 5763.00

жовтий 142.20 421.80 2974.20 6517.20

зелений 125.40 371.40 2598.00 5643.00

червоний 149.40 441.60 3140.40 6852.00

сірий 123.60 365.40 2602.20 5673.60

синій 126.60 372.60 2625.60 5754.00

темно-коричневий 122.40 358.80 2516.40 5462.40

чорний 117.60 346.80 2471.40 5359.20

Лазур для дерева Delfi

• підкреслює структуру та природну красу деревини
• захищає від шкідників деревини (шашель та ін.), грибків, гнилі, плісняви, синяви
• стійка до атмосферних впливів і вологи

Колір / ступінь блиску 0.75 л 2.3 л

безкольоровий 108.60 307.80

дуб 113.40 325.20

калужниця 113.40 325.20

червоне дерево 114.60 327.60

горіхове дерево 113.40 325.20

осінній клен 114.60 327.60

палісандр 122.40 345.60

горобина 123.60 348.60

тікове дерево 120.00 341.40

Ґрунтовка деревозахисна Delfi

• глибоко проникає в деревину
• швидко висихає
• захищає від гниття, цвілі, грибків

Колір / ступінь блиску 0.5 л

Ґрунтовка деревозахисна 51.60
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Лак ПФ-110 Delfi

• зносостійкий
• стійкий блиск
• вигідно підкреслює природну красу деревини

Колір / ступінь блиску 0.5 л

глянцевий 73.20

Лак ПФ-170 Delfi

• атмосферостійкий
• стійкий до температурних коливань
• водовідштовхувальні властивості

Колір / ступінь блиску 0.5 л 20 л

глянцевий 70.20 2361.60

Грунт універсальний Delfi

Згладжує поверхню, заповнює подряпини та заглиблення, забезпечує відмінну адгезію, зменшує витрату фінішної емалі, надійно
захищає метал від корозії.

Колір / ступінь блиску 400 мл

сірий 56.40

Лак універсальний Delfi

Підвищує захисні властивості лакофарбового покриття, надає йому міцності, посилює глибину кольору, створює глянцевий або
матовий ефект. Не вигорає на сонці та не втрачає блиску. Прозорий.

Колір / ступінь блиску 400 мл

глянцевий 56.40

Емаль жаростійка Delfi

Стійка до високих температур: від + 400 °С (тривалий нагрів) до + 600 °С (не більше 4 годин). Захищає від корозії. Швидко
висихає.

Колір / ступінь блиску 400 мл

чорний 101.40
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Емаль універсальна Delfi

Утворює міцне покриття, стійке до механічних і атмосферних впливів. Зручна для роботи з трафаретами. Швидко висихає.

Колір / ступінь блиску 400 мл

бежевий RAL 1001 глянцевий 56.40

білий RAL 9010 глянцевий 56.40

білий RAL 9010 матовий 56.40

жовтий RAL 1023 глянцевий 56.40

зелений RAL 6029 глянцевий 56.40

червоний RAL 3020 глянцевий 56.40

сріблястий RAL 9006 глянцевий 56.40

сірий RAL 7046 глянцевий 56.40

синій RAL 5002 глянцевий 56.40

темно-коричневий RAL 8017 глянцевий 56.40

чорний RAL 9005 глянцевий 56.40

чорний RAL 9005 матовий 56.40
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Стандарт клас
Водорозчинна продукція

Фарба латексна акрилова для стін і стель "Profi White" Delfi

Білосніжна фарба. Завдяки високому ступеню білизни візуально освітлює приміщення. Не жовтіє з часом. Створює матове
покриття стійке до сухого очищення, яке повністю дозволяє стінам «дихати».

Колір / ступінь блиску 1.4 кг 4.2 кг 7 кг 14 кг

білий (база А) 70.20 190.20 304.20 595.80

Фарба латексна акрилова для внутрішніх робіт "Profi Latex" Delfi

Утворює міцне високоякісне матове покриття, яке повністю дозволяє стінам «дихати». Стійка до багаторазового миття. Ефективно
приховує мікротріщини на пофарбованій поверхні. Відрізняється гарною покривною здатністю. Легко наноситься. Hе утворює
напливи і не розбризкується в процесі фарбування.

Колір / ступінь блиску 1.4 кг 4.2 кг 7 кг 14 кг

білий (база А) 82.80 228.00 363.00 706.20

Фарба латексна акрилова фасадна "Profi Facade" Delfi

Фарба утворює міцне, довговічне, стійке до агресивних дій навколишнього середовища високоякісне матове покриття, з високою
паропроникністю. Легко наноситься, не утворює напливи в процесі фарбування.

Колір / ступінь блиску 1.4 кг 4.2 кг 7 кг 14 кг

білий (база А) 109.80 309.60 490.80 955.80

Грунтовка-концентрат 1:4 акриловая глубокого проникновения «Profi Base» Delfi

Глибоко проникає і зміцнює поверхню, збільшуючи термін служби комплексного лакофарбового покриття. Блокує висоли, зменшує
водопоглинання поверхонь (цегли, бетону, шлакоблоку, цементно-піщаних стяжок), покращує адгезію будівельних матеріалів з
основами, вирівнює поглинаючу здатність поверхні, тим самим знижуючи витрати фарби.

Колір / ступінь блиску 1 л 2 л 5 л

Грунтовка-концентрат 1:4 акриловая глубокого проникновения «Profi
Base»

58.20 111.00 258.00
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Економ клас
Органорозчинна продукція

Емаль алкідна ПФ-115П DekArt

• захищає пофарбовану поверхню від атмосферних впливів
• надає поверхні естетичний вигляд, глянцеве покриття
• яскраві кольори

Колір / ступінь блиску 0.9 кг 2.8 кг 12 кг 25 кг 50 кг

бежевий 73.20 200.40 1732.20 3396.60

білий 84.60 236.40 1067.40 2047.80 4038.60

вишневий 73.80 200.40 1724.40 3374.40

блакитний 78.00 211.20 1794.60 3523.80

жовто-коричневий 73.20 196.20 1653.00 3234.00

жовтий 78.00 213.60 1834.80 3603.00

зелений 73.20 203.40 1762.20 3460.20

коричневий 70.80 193.80 1639.20 3205.80

червоно-коричневий 73.20 197.40 1670.40 3268.80

червоний 76.20 208.20 1774.20 3481.80

світло-блакитний 42.00 117.00 1029.60 2024.40

світло-зелений 73.20 200.40 1731.00 3332.40

світло-сірий 73.80 199.20 1690.20 3320.40

сірий 73.80 199.20 875.40 1704.60 3342.00

синій 73.20 197.40 1704.60 3334.20

темно-зелений 73.20 200.40 1720.20 3360.60

темно-сірий 73.20 198.60 1707.60 3352.80

чорний 70.80 189.60 1620.60 3174.00

шоколадний 71.40 193.20 1626.60 3184.80

яскраво-блакитний 73.80 204.00 1741.80 3421.20

яскраво-зелений 73.20 203.40 1731.00 3396.60

Емаль алкідна ПФ-266 для підлоги DekArt

• Утворює рівне однорідне глянцеве покриття
• Забезпечує зчеплення з поверхнею, що фарбується
• Стійка до зносу і впливу побутових миючих засобів

Колір / ступінь блиску 0.9 кг 2.8 кг 25 кг 50 кг

жовто-коричневий 81.60 222.60 1912.80 3745.80

червоно-коричневий 81.60 222.60 1912.80 3745.80

Ґрунтовка ГФ-021 DekArt

Дозволяє досягти високої якості зчеплення з поверхнею, за рахунок чого створюється гарна основа для подальшого фарбування і
подовжується строк служби лакофарбового покриття. Захищає від корозії.
 

Колір / ступінь блиску 0.9 кг 2.8 кг 12 кг 25 кг 50 кг

червоно-коричневий 72.00 194.40 853.80 1671.60 3272.40

сірий 75.60 208.20 923.40 1769.40 3468.60
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Фарба масляна МА-15 DekArt

• захищає пофарбовану поверхню від зовнішніх впливів
• привабливий декоративний вигляд

Колір / ступінь блиску 1 кг 2.5 кг 60 кг

білий 94.80 211.20 4467.00

зелений 82.20 183.60 3993.00

яскраво-блакитний 79.80 179.40 3795.00

Сурик залізний МА-15 DekArt

• відрізняється хорошою адгезією до матеріалу основи
• виготовлений на основі неорганічного пігменту (оксиду заліза)
• забезпечує захист поверхні від корозії

Колір / ступінь блиску 2.5 кг 60 кг

червоно-коричневий 155.40 3270.00

Розчинник для емалей, лаків та фарб аналог уайт-спіриту DekArt

• широка сфера застосування
• дозволяє отримати лакофарбову продукцію потрібної в'язкості
• випаровується з лакофарбового матеріалу за звичайних температур навколишнього середовища

Колір / ступінь блиску 0.5 л 10 л 850 мл

Розчинник для емалей, лаків та фарб аналог уайт-спіриту 30.00 548.40 52.20
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Економ клас
Водорозчинна продукція

Фарба інтер'єрна для стін та стель білосніжна "Ultra White" DekArt

Білосніжна фарба. Завдяки високому ступеню білизни візуально освітлює приміщення. Не жовтіє з часом. Утворює матове
покриття, стійке до сухого очищення. Паропроникна. Не розбризкується при нанесенні.

Колір / ступінь блиску 1.2 кг 4 кг 6.3 кг 12.6 кг 20 кг

білий (база А) 43.20 122.40 188.40 367.20 613.20

Фарба інтер'єрна "Interior Paint" DekArt

Стійка до вологого очищення (4 клас за ДСТУ EN 13300). Створює матове покриття. Паропроникна. Характеризується відмінним
зчепленням з основою.

Колір / ступінь блиску 1.2 кг 4 кг 6.3 кг 12.6 кг 20 кг

білий (база А) 53.40 149.40 230.40 449.40 732.00

Фарба фасадна "Facade Paint" DekArt

Утворює міцне, довговічне, стійке до агресивних атмосферних впливів матове покриття, з високим паропроникненням (за ДСТУ EN
1062). Легко наноситься, не утворює напливи в процесі фарбування. 

Колір / ступінь блиску 1.2 кг 4 кг 6.3 кг 12.6 кг 20 кг

білий (база А) 72.00 208.20 323.40 633.60 1012.20

Ґрунтовка водно-дисперсійна акрилова глибокого проникнення «Base» DekArt

• покращує адгезію будівельних матеріалів з основами
• глибоко проникає і зміцнює поверхню, збільшуючи термін служби комплексного лакофарбового покриття
• зменшує водопоглинання поверхонь (цегли, бетону, шлакоблоку, цементно-піщаних стяжок)
• знижує витрату фарби

Колір / ступінь блиску 2 л 5 л 10 л

Ґрунтовка водно-дисперсійна акрилова глибокого проникнення «Base» 58.80 141.60 243.60

Клей ПВА-МБ універсальний DekArt

• висока клеюча здатність
• утворює міцні, еластичні та прозорі клейові шви

Колір / ступінь блиску 1 кг 2.5 кг 4.8 кг

білий 81.00 181.80 340.80


