Захист і декорування
деревини та металу

Śnieżka Urekor S

Антикорозійна ґрунтувальна фарба
ҐРУНТУВАЛЬНА ЕМАЛЬ УРЕКОР С - призначена для ґрунтування
сталевих та чавунних елементів, що використовуються всередині
та назовні приміщень, для їх захисту від корозії. Рекомендується як
ґрунтовка для:
• олійно-фталевих емалей;
• модифіковано-фталевих емалей;
• нітроцелюлозних емалей;
• хлоркаучукових емалей.

 Відмінна адгезія з основою

 Швидке висихання
 Підвищує стійкість поверхневого шару
 Захищає поверхню від корозії
застосування

всередині і назовні

кольори

3 + білий

ступінь блиску

матовий

розхід

ємність

час висихання

розчинник

до 9 м²/л

200мл, 1л, 2,5л, 5л,
10л

при темп. 20±2°С при від.
вол. повітря 55±5%,
ступінь 1- макс. 1 год

Sniezka Олійнофталевий, Олійнофталевий
деароматизований

Sniezka Urekor D
Олійно-фталева фарба для ґрунтування
деревини,штукатурки і металу
ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ГРУНТУВАЛЬНА ЕМАЛЬ - призначена для
ґрунтування деревини, деревопохідних матеріалів, штукатурки,
бетону, а також відповідно заґрунтованих антикорозійним засобом
сталевих і чавунних елементів. Створює матове покриття з
підвищеною адгезією поверхневих шарів, вирівнює пофарбовану
поверхню і знижує вартість фарбування. Може застосовуватися для
фарбування як всередині , так і зовні приміщень.

 Відмінна адгезія до основи
 Підвищує адгезію поверхневого покриття
 Вирівнює пофарбовану поверхню

Параметри

 Знижує вартість фарбування
 Для внутрішніх та зовнішніх робіт
Застосування

колір

Ступінь блиску

розхід

Ємність

всередині і зовні

білий

Матова

до 9 м²/л

1л,5л,10л.

• в‘зкість (стакан Форда d=4мм),
при t=+20°С - - - - - - - - - - - - - - - - - 80-130
(с)
• густина, максимально - - - - - - -1,5(г/см³)
• товщина покриття після висихання 30(мкм)
• час висихання покриття при темп.
20±2°С при від. вол. повітря 55±5%,
ступінь 1- макс. 2 год, ступінь 2 – макс. 5
год.

Śnieżka Supermal®

SUPERMAL® АКРИЛОВА ЕМАЛЬ
для деревини та металу (Українського виробництва)
АКРИЛОВА ЕМАЛЬ - характеризується відмінною адгезією до основи
та покривною здатністю, слабким запахом під час фарбування і
швидким висиханням. Створює гладкі основи, стійкі до негативного
впливу води, світла та атмосферних факторів. З плином часу не
жовтіє. Також може застосовуватись для відновлення старих олійнофталевих покриттів всередині приміщень.

 ЕМАЛЬ СЕРТИФІКОВАНО НА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ТА
БЕЗПЕЧНІСТЬ
 Водорозчинна – слабкий запах
 Легке нанесення
 Стійка до впливу атмосферних факторів
 Не жовтіє з плином часу
 Швидке висихання
 Відмінна покривна здатність
 Підвищена стійкість покриття

Застосування

всередині і зовні

колір

Ступінь блиску

білий

шовковистий
глянець

розхід

до 12 м²/дм³

Ємність

час висихання

розчинник

рекомендовані
ґрунтовки

0,4дм³, 0,8дм³

при темп. 20±2°С
при від. вол. повітря
65±5%, ступінь І макс 1 год.

вода

для металу Sniezka
Urekor S, для дерева
Sniezka Урекор D

Śnieżka Supermal®

SUPERMAL® АКРИЛОВА ЕМАЛЬ
для деревини та металу (Польського виробництва)
АКРИЛОВА ЕМАЛЬ - характеризується відмінною адгезією до основи
та покривною здатністю, слабким запахом під час фарбування і
швидким висиханням. Створює гладкі основи, стійкі до негативного
впливу води, світла та атмосферних факторів. З плином часу не
жовтіє. Також може застосовуватись для відновлення старих олійнофталевих покриттів всередині приміщень.

 БЕЗПЕЧНА ДЛЯ ДІТЕЙ – відповідає нормам
PN-EN 71-2 а також PN-EN 71-3 «Безпека іграшок»
 Водорозчинна – слабкий запах
 Легке нанесення
 Стійка до впливу атмосферних факторів
 Не жовтіє з плином часу
 Швидке висихання
 Відмінна покривна здатність
 Підвищена стійкість покриття

Застосування

всередині і зовні

колір

Ступінь блиску

21

шовковистий/
сатиновий
глянець

розхід

до 12 м²/л

Ємність

час висихання

розчинник

рекомендовані
ґрунтовки

400мл, 800мл

при темп. 20±2°С
при від. вол. повітря
65±5%, ступінь І макс 1 год.

вода

для металу Sniezka
Urekor S, для дерева
Sniezka Урекор D
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Śnieżka Supermal®

SUPERMAL® ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ЕМАЛЬ
для деревини та металу (Українського виробництва)
ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ЕМАЛЬ - призначена для декоративно-захисного
фарбування дерев‘них поверхонь, деревопохідних матеріалів, штукатурки
та заґрунтованих сталевих і чавунних елементів як всередині, такі зовні
приміщень. Отримане покриття характеризується високим глянцем,
стійкістю до впливу мінливих атмосферних факторів.







СТІЙКІСТЬ ДО ДЕЗЕНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ
Стійкість до механічних та атмосферних факторів
Відмінний розхід та покривна здатність
Стійкі та яскраві кольори
Створена на основі деароматичних смол
(має слабкий запах)

застосування

колір

всередині і зовні

1 білий
(глянець та мат)

розхід

до 16 м²/кг

ємність

час висихання

рекомендований
розчинник

рекомендовані
ґрунтовки

0,9кг, 2,7кг, 5,3кг

при темп. 20±2°С
при від. вол. повітря
55±5%, ступінь І макс. 7 год

олійно-фталевий або
олійно-фталевий
деароматизований

для металу - Sniezka
Urekor S, для дерева
- Sniezka Урекор D
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Śnieżka Supermal®

SUPERMAL® ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ЕМАЛЬ
для деревини та металу (Польського виробництва)
ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ЕМАЛЬ - призначена для декоративно-захисного
фарбування дерев‘них поверхонь, деревопохідних матеріалів, штукатурки
та заґрунтованих сталевих і чавунних елементів як всередині, такі зовні
приміщень. Отримане покриття характеризується високим глянцем,
стійкістю до впливу мінливих атмосферних факторів.

 СТІЙКА ДО ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ
 Відповідає вимогам житлових приміщень та
лікувальних закладів
 Стійка до впливу механічних та атмосферних факторів
 Важкозаймиста поверхня – клас вогненебезпеки D-s1, d0
 Відмінний розхід
 Стійкі та яскраві кольори
 Створена на деароматичних смолах (має слабкий запах)
 23 кольори

застосування

всередині і зовні

колір

23 кольори
(білий та чорний мають 2 ступені
блиску: глянець та мат)

розхід

ємність

час висихання

рекомендований
розчинник

рекомендовані
ґрунтовки

до 16 м²/л

200мл, 400мл,
800мл, 2,5л, 5л, 10л.

при темп. 20±2°С
при від. вол. повітря
55±5%, ступінь І макс. 7 год

олійно-фталевий або
олійно-фталевий
деароматизований

для металу - Sniezka
Urekor S, для дерева
- Sniezka Урекор D
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SUPERMAL® ХЛОРКАУЧУКОВА ЕМАЛЬ
для сталевих,чавунних елементів (Польського виробництва)
ХЛОРКАУЧУКОВА ЕМАЛЬ - призначена для фарбування сталевих і
чавунних елементів, що експлуатуються всередині і зовні приміщень, а
особливо тих, що зазнають впливу мінливих атмосферних факторів,
зокрема: будівельні конструкції, огорожі, балюстради, механічні пристрої.
Створює покриття з дуже високою стійкістю до мінливих атмосферних
факторів. Має відмінну адгезію з основою та поверхневими
ґрунтувальними фарбами. Може використовуватись для декоративного
фарбування бетонних основ і цементно-вапняних штукатурок, що не
піддаються стиранню.

 Підвищена стійкість до дії агресивних атмосферних
факторів
 Підвищена стійкість до ударів та подряпин
 Відмінні захисні та декоративні властивості
 Відмінна адгезія з основою
 Швидко сохне
 Еластичне покриття

застосування

всередині і зовні

колір

16

ступінь блиску

глянець

розхід

до 12 м²/л

ємність

час висихання

розчинник

рекомендовані
ґрунтовки

900мл, 5л, 10л.

при темп. 20±2°С при
від. вол. повітря
55±5%, ступінь 1макс. 4 год.

Sniezka Na Rdze
(на іржу)

Sniezka Urekor S

Śnieżka ДЛЯ РАДІАТОРІВ (Українського виробництва)
акрилова модифікована емаль
ЕМАЛЬ ДЛЯ РАДІАТОРІВ - призначена для декоративнозахисного фарбування:
• радіаторів та елементів систем центрального опалення;
• дерева та деревопохідних матеріалів;
• сталевих і чавунних елементів;
• штукатурки, бетонних основ, гіпсокартонних плит.
Декоративно-захисне фарбування радіаторів і елементів системи
центрального опалення, створює поверхню стійку до температури
нагрівання до +80С

 Підвищена стійкість покриття до механічних
ушкоджень
 Швидко висихає
 Стійка до підвищених температур
 Не жовтіє
 Стійкий білий колір
 Екологічна
застосування

всередині

колір

білий

ступінь блиску

глянець

розхід

ємність

час висихання

розчинник

рекомендовані
ґрунтовки

до 12 м²/дм³

0,4дм³,0,75дм³,
2,5дм³

при темп. 20±2°С при
від. вол. повітря
55±5%, ступінь 1макс. 1 год.

вода

Sniezka Urekor S
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Sniezka SREBRZANKA (Польського виробництва)
жаростійка силіконова серебрянка
ЖАРОСТІЙКА СИЛІКОНОВА СЕРЕБРЯНКА виготовляється
на основі спеціальних компонентів, стійких до підвищеної
температури. Призначена для декоративно-захистного
фарбування всіх сталевих та чавунних предметів, які
піддаються постійному чи періодичному впливу високої
температури. Після нанесення на
металеві елементи
Серебрянка твердіє під впливом підвищеної температури,
досягаючи таким чином вищої стійкості.

 Стійка до високих температур – до +500˚ С
 Відмінна адгезія з основою
 Швидко висихає
 Відмінний розхід

застосування

всередині і
назовні

колір

вигляд покриття

срібний

гладке, без
потьоків та
зморшок

розхід

до 15 м²/л

ємність

час висихання

200мл, 500мл.

при темп. 20±2°С при
від. вол. повітря
55±5%, ступінь І-10 хв.

розчинник

примітка

Sniezka Na Rdze
(на іржу)

повну механічну стійкість
фарбоване покриття набуває
при затвердінні під впливом
високої температури:
мінімум 1 година при +160ºC
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Śnieżka NA RDZE (Польського виробництва)
ґрунтемаль на металеві поверхні
ҐРУНТЕМАЛЬ НА ІРЖУ - призначена для захисно-декоративного
фарбування сталевих та чавунних поверхонь. Teflon surface
protector, який міститься в емалі Sniezka НА ІРЖУ, покращує
щільність покриття, обмежує проникнення в основу різних чинників,
які призводять до корозії. Завдяки цьому поверхневе покриття
набуває високої стійкості до впливу зовнішніх та механічних
факторів.

 8 років активного захисту
 Містить Teflon®
 Ґрунтовка та емаль в одному виробі
 Безпосередньо на чистий метал
 Висока стійкість до впливу мінливих
атмосферних факторів
 Чудові захисно-декоративні властивості
 Ефективний та тривалий захист
 Стійкі та яскраві кольори
 22 кольори
Застосування

всередині і назовні

колір

Ступінь блиску

22

глянцевий, напівматовий,
молотк. ефект,
ефект металевої структури.

розхід

до 8 м²/л

Ємність

час висихання

розчинник

200мл, 650мл, 2,5л.

при темп. 20±2°С
при від. вол. повітря
55±5%, ступінь 1макс. 40 хв

Sniezka Na Rdze
(на іржу)
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Sniezka NA DACH
Полівінілова фарба на оцинковані, сталеві
та алюмінієві поверхні
ҐРУНТЕМАЛЬ НА ДАХ - виріб, що створює покриття, яке швидко
висихає і має відмінну адгезію до основи та водостійкість.
Отримана поверхня характеризується еластичністю, стійкістю до
мінливих атмосферних чинників та механічних пошкоджень.
Призначена для декоративно-захисного фарбування сталевих,
стальних оцинкованих, стальних
фосфорованих, алюмінієвих
поверхонь, а також бетону і штукатурки. Завдяки
своїм
властивостям особливо рекомендується для фарбування дахів,
ринв, огорож, підвіконників та оцинкованих конструкцій.

 Ґрунт і фарба в одному
 Відмінна адгезія до основи
 Висока стійкість пофарбованого покриття
 Чудові декоративно-захисні властивості
 Для внутрішніх та зовнішніх робіт

застосування

всередині і зовні

колір

білий + 12

ступінь блиску

напівматовий

розхід

до 10 м²/л

ємність

час висихання

розчинник

750мл, 5л, 10л.

при темп. 20±2°С
при від. вол. повітря
55±5%, ступінь 1макс. 30 хв

Sniezka Na Rdze
(на іржу)

Śnieżka PODLOGA (Польського виробництва)
Модифікована емаль для дерев’яних підлог
МОДИФІКОВАНА ЕМАЛЬ ПІДЛОГА - призначена для декоративнозахисного фарбування дерев’яних підлог та інших відповідно
заґрунтованих дерев’яних та деревопохідних матеріалів, які
піддаються стиранню. Характеризується високою стійкістю до
стирання, чудовими декоративно-захисними властивостями, а
також відмінною адгезією до основи. Застосовується як
всередині,так і назовні приміщень.

 Висока міцність та стійкість до стирання
 Відмінна адгезія з основою

 Для зовнішніх та внутрішніх робіт
 Стійкі кольори

Застосування

всередині і зовні

колір

3 кольори

Ступінь блиску

глянцевий

розхід

до 9 м²/л

Ємність

час висихання

розчинник

рекомендовані
ґрунтовки

1л, 2,5л.

при темп. 20±2°С при
від. вол. повітря
55±5%, сухість на
дотик - макс. 16 год.

Sniezka Олійнофталевий, Олійнофталевий
деароматизований

Sniezka Grunt do
Drewna
(грунтовка для
деревини)
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Sniezka Розчинники

Розчинники

Ємність

Фарба

Олійно-фталевий - деароматизований

0,36 кг

ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ ТА ПЛЯМ
ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ЕМАЛЬ

Олійно-фталевий - деароматизований

0,36 кг

Олійно-фталевий

0,36 кг

ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА емаль,
Емаль ПФ-115,
Ґрунтівка УРЕКОР С,
Ґрунтівка ДЛЯ ДЕРЕВА,
Емаль ПІДЛОГА
ВІДАРОН ІМПРЕГНАТ зах.дек.засіб
ВІДАРОН ЛАКОБЕЙЦ зах.дек.засіб
ВІДАРОН ЛАЗУР PRO зах.дек.засіб
ВІДАРОН ЗОВНІШНІЙ ЛАК
ВІДАРОН ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТУ БЕЗ ГРУНТОВКИ

0,5л,5л
Олійно-фталевий - безароматний olejnoftalowy bezaromatychny PL

Для Sniezka на Iржу
Для Sniezka на Iржу - do Śnieżka Na rdzę

0,36 кг
0,450 л

рекомендовано

Грунтемаль NA RDZE
Грунтемаль NA DACH
Хлоркаучукова емаль
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