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Артикул Найменування Колір Упаковка

550-01-1 Антигравій Mixon 550 1 кг чорний 6 х 1 кг

550-02-1 Антигравій Mixon 550 1 кг сірий 6 х 1 кг

550-03-1 Антигравій Mixon 550 1 кг білий 6 х 1 кг

Призначений для обробки 
пофарбованих та 

незабарвлених металевих 
поверхонь. При нанесенні створює 
на поверхні захисне покриття, 
яке оберігає шар фарби від 
абразивного впливу піску, дрібного 
каміння, що вилітає з-під коліс при 
русі автомобіля та ін.

Антигравій 

Mixon 550

Поверхні, на які можна 
використовувати:
•	Сталь.
•	Алюміній.
•	Поліефірні	шпаклівки.
•	Акрилові	2К	ґрунти.

Підготовка поверхні:
•	Металеву	поверхню	необхідно	

відшліфувати	методом	«насухо»	
Р80-120	та	знежирити.

•	Алюмінієву	поверхню	обробити	
спеціальним	волокном	(скотч	Брайт	
Fine,	скотч	Брайт	Very	fine).

•	Шпаклювання	відшліфувати	
методом	«насухо»	Р120-240.

•	Акрилові	грунти	2К	відшліфувати	
методом	«насухо»	Р360-400.

Час сушіння:
40-60 хвилин при 20°С товщини 
шару 100 мікрон.

Інструкція по застосуванню:
Перед нанесенням необхідно 
струсити упаковку. Наносити 
спеціальним фарбувальним 
пістолетом для антигравію в 2-3 
шари з перервами між шарами 5 
хвилин.

Умови та час зберігання:
Зберігати в сухому прохолодному 
місці, далеко від джерел тепла. 
Уникати потрапляння прямих 
сонячних променів. Термін 
зберігання 24 місяці за температури 
20°С.

СЕРЕДНЯ ЩІЛЬНІСТЬ
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незабарвлених металевих 
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яке оберігає шар фарби від 
абразивного впливу піску, дрібного 
каміння, що вилітає з-під коліс при 
русі автомобіля та ін. 

Антигравій

Mixon 950

Поверхні, на які можна 
використовувати:
•	Сталь.
•	Алюміній.
•	Поліефірні	шпаклівки.
•	Акрилові	2К	ґрунти.

Підготовка поверхні:
•	Металеву	поверхню	необхідно	

відшліфувати	методом	«насухо»	
Р80-120	та	знежирити.

•	Алюмінієву	поверхню	обробити	
спеціальним	волокном	(скотч	Брайт	
Fine,	скотч	Брайт	Very	fine).

•	Шпаклювання	відшліфувати	
методом	«насухо»	Р120-240.

•	Акрилові	грунти	2К	відшліфувати	
методом	«насухо»	Р360-400.

Час сушіння:
40-60 хвилин при 20°С товщини 
шару 100 мікрон.

Інструкція по застосуванню:
Перед нанесенням необхідно 
струсити упаковку. Наносити 
спеціальним фарбувальним 
пістолетом для антигравію в 2-3 
шари з перервами між шарами 5 
хвилин.

Умови та час зберігання:
Зберігати в сухому прохолодному 
місці, далеко від джерел тепла. 
Уникати потрапляння прямих 
сонячних променів. Термін зберігання 
24 місяці за температури 20°С.

Артикул Найменування Колір Упаковка

950-01-1 Антигравій Mixon 950 1 л чорний 6 х 1 л

950-02-1 Антигравій Mixon 950 1 л сірий 6 х 1 л

950-03-1 Антигравій Mixon 950 1 л білий 6 х 1 л

ВИСОКА ЩІЛЬНІСТЬ
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Еластичне антикорозійне покриття 
на основі каучуку та синтетичних 

смол. При нанесенні створює на 
поверхні захисне покриття, що 
оберігає поверхню від абразивної дії 
піску, дрібного каміння, що вилітає 
з-під коліс при русі автомобіля і т.д. 
Забарвлюється будь-якими видами 
лакофарбових матеріалів. Захищає 
пороги, двері, колісні арки та інші 
елементи автомобіля.

Антигравій в аерозолі

Mixon 950

Застосування:
Очистити поверхню від бруду, іржі та 
жиру. Перед нанесенням струшувати 
балон протягом 1-2 хвилин. 
Наносити з відстані щонайменше 
30-40 см у 2 шари з проміжком між 
шарами 10-15 хвилин.

Характеристики:
• Витрата 2-3 м2.
• Час висихання 1-2 години.

Примітка:
Якщо вміст балона не було витрачено 
повністю, для його подальшого 
використання необхідно очистити 
клапан. Переверніть балон 
розпилювальною головкою вниз і 
розпиліть до знебарвлення струменя. 
В іншому випадку “антигравій” в 
клапані застигне, і використовувати 
його надалі буде неможливо.

НОВИНКА

Артикул Найменування Колір Упаковка

950-01-05 Антигравій MIXON 950 аерозоль 500мл чорний 12 х 0,5 л

950-02-05 Антигравій MIXON 950 аерозоль 500мл сірий 12 х 0,5 л

950-03-05 Антигравій MIXON 950 аерозоль 500мл білий 12 х 0,5 л
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Використовується для захисту днища від 
механічних пошкоджень, спричинених 
влученням каміння. Захищає від корозії, 
має шумопоглинаючі властивості.

Артикул Найменування Колір Упаковка

930-01-2 Мастика Mixon 930 2,5 кг чорний 4 х 2,5 кг

930-01-5 Мастика Mixon 930 5 кг чорний 3 х 5 кг

Тиксотропний склад, 
виготовлений на основі 

бітуму та смоли, що володіє 
хорошими антикорозійними та 
антигравійними властивостями. 
Склад має чудову адгезію і не 
втрачає еластичність. Стійкий до 
змін температури. 

Мастика

Mixon 930

Характеристики:
Перед нанесенням мастику 
необхідно розбавити нітро 
розчинником 10-20%.
Час сушіння від 2 до 6 годин за 
температури 20°С.
Наносити пензлем або спеціальним 
пістолетом під тиском 5-6 бар.

Інструкція по застосуванню:
Наносити пензлем або спеціальним 

пістолетом під тиском 5-6 бар. Не 
підлягає фарбуванню.

Умови та час зберігання:
Зберігати в сухому прохолодному 
місці, далеко від джерел тепла. 
Уникати потрапляння прямих 
сонячних променів. Термін 
зберігання 24 місяці за температури 
20°С.

Швидковипарний засіб для 
чищення. Застосовується 

для очищення поверхні 
перед забарвленням, з метою 
запобігання кратероутворенню та 
виникнення інших поверхневих 
дефектів.

Очисник силікону 

Cleaner 770

Артикул Найменування Колір Упаковка

770-01-1 Очисник силікону  Cleaner 770  1 л безбарвний 12 х 1 л

Поверхні, на які можна 
використовувати:
•	Сталь.
•	Алюміній.
•	Оцинкована	сталь.
•	Нержавіюча	сталь.
•	Пластмаса.
•	Поліефірні	шпаклівки.
•	Ґрунти.
•	Старе	лакове	покриття.

Інструкція по застосуванню:
Поверхню слід промити 2-3 рази. Щоразу використовувати чисту 
ганчірочку, що вбирає. Перед нанесенням шару слід почекати до повного 
випаровування змивки.
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Ізоціанатовий акриловий 
затверджувач, призначений 

для затвердіння акрилових 
двокомпонентних ґрунтів, лаків, 
високоглянсових акрилових 2К 
фарб.

Затверджувач акриловий 

Hardener 720

Характеристики:
•	Ізоціанатові	затверджувачі	відповідно	до	свого	

застосування	діляться	залежно	від	температури	на:
•	NORMAL	720	нормальний	затверджувач	

використовується	за	температури	від	+18	до	+25°С.
•	SLOW	721	повільний	затверджувач	використовується	

при	температурі	від	+15	до	+20°С.
•	FAST	722	швидкий	затверджувач	використовується	при	

температурі	від	+25	до	+35°С.

Артикул Найменування Тип Упаковка

720-02-05 Затверджувач акриловий Hardener 720 0,5 л нормал. 12 х 0,5 л

721-01-05 Затверджувач акриловий Hardener 721 0,5 л повільний 12 х 0,5 л

722-01-05 Затверджувач акриловий Hardener 722 0,5 л швидкий 12 х 0,5 л

720-01-1 Затверджувач акриловий Hardener 720 1 л нормал. 12 х 1 л

Акриловий розріджувач, розроблений для 
акрилових двокомпонентних ґрунтів, 

лаків та акрилових високоглянцевих 2К 
фарб

Розріджувач акриловий 

Thinner 740
Характеристики:
•	Акрилові	розріджувачі	відповідно	до	свого	застосування	

діляться	залежно	від	температури	на:
•	NORMAL	740	нормальний	затверджувач	

використовується	за	температури	від	+18	до	+25°С.
•	SLOW	741	повільний	затверджувач	використовується	

при	температурі	від	+15	до	+20°С.
•	FAST	742	швидкий	затверджувач	використовується	при	

температурі	від	+25	до	+35°С.

Артикул Найменування Тип Упаковка

740-01-1 Розріджувач акриловий Thinner 740 1 л нормал. 12 х 1 л

741-01-1 Розріджувач акриловий Thinner 741 1 л повільний 12 х 1 л

742-01-1 Розріджувач акриловий Thinner 742 1 л швидкий 12 х 1 л
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Спеціальний синтетичний розріджувач 
розроблений спеціально для синтетичних 

високоглянцевих фарб.

Розріджувач синтетичний

Thinner 760
Характеристики:
• Синтетичні розріджувачі відповідно до свого 

застосування діляться залежно від температури на:
• NORMAL 760 нормальний розріджувач 

використовується за температури від +18 до +25°С.
• SLOW 761 повільний розріджувач використовується при 

температурі від +15 до +20°С.
• FAST 762 швидкий розріджувач використовується при 

температурі від +25 до +35°С.

Артикул Найменування Тип Упаковка

760-02-05 Розріджувач синтетичний Thinner 760 0,5 л нормал. 12 х 0,5 л

760-01-1 Розріджувач синтетичний Thinner 760 1 л нормал. 12 х 1 л

761-01-1 Розріджувач синтетичний Thinner 760 1 л повільний 12 х 1 л

762-01-1 Розріджувач синтетичний Thinner 760 1 л швидкий 12 х 1 л

Універсальний розріджувач для 
баз з ефектом металік

Розріджувач для баз металік

Thinner 780

Артикул Найменування Упаковка

780-02-05 Розріджувач для баз металік Thinner 780 0,5 л 12 х 0,5 л

780-01-1 Розріджувач для баз металік Thinner 780 1 л 12 х 1 л

НОВИНКА


