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Поверхні, на які можна 
використовувати:
•	Сталь.
•	Алюміній.
•	Акрилові	2К	ґрунти.
•	Старе	лакове	покриття.

Підготовка поверхні:
•	Металеву	поверхню	необхідно	

відшліфувати	методом	«насухо»	
Р80-120	та	знежирити.

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

•	Ґрунт	відшліфувати	методом	
«насухо»	Р220-280.

•	Старе	лакове	покриття	відшліфувати	
методом	«насухо»	Р220-280.

Пропорції змішування:
•	Шпаклівка	MIXON	UNI	–	100	частин	

за	вагою.
•	Затверджувач	–	2-3	частини	за	

вагою.
•	Час	нанесення	від	моменту	

змішування	з	затверджувачем	від	4	
до	6	хв.	за	20°С.

Час сушіння:
Від 20 до 30 хвилин при 20°С.
10 хвилин за 60°С.

Шліфування:
Шліфування виконати методом 
«насухо»: початкову – Р80-150; 
остаточну – Р120-240;

На шпаклівку можна наносити:
•	Шпаклівки	поліефірні.
•	Рідку	шпаклівку.
•	1К	та	2К	ґрунти.

Інструкція із застосування:
Дотримуючись пропорцій, 
перемішати компоненти до 
однорідної консистенції. Наносити 
шпателем товщиною шару 3 мм 
із проміжним просушуванням. 
Мінімальна температура нанесення 
+10°С.

Умови та час зберігання:
Зберігати в сухому прохолодному 
місці, далеко від джерел тепла. 
Уникати потрапляння прямих 
сонячних променів. Шпаклювання 
– 24 місяці при температурі 20°С. 
Затверджувач – 18 місяців за 
температури 20°С.

Артикул Найменування Колір Упаковка

105-01-2 Шпаклівка універсальна MIXON UNI 2 кг бежевий 6х2 кг

Шпаклівка універсальна

Mixon UNI 

Шпатлювати100 частин 
шпаклівки на 
2-3 частини 

затверджувача

20-30 хв. при 
20ОС

5-8 хв. Більше 
інформації у 

тех. карті

1. Р80-Р150
2. Р120-Р240

Очистити та 
відшліфувати 

поверхню

Знежирити

Універсальна дрібнозерниста 
поліефірна двокомпонентна 

шпаклівка для металу та дерева. 
Має хорошу еластичність і 
заповнюючу здатність, легко 
шліфується. Ідеально підходить 
для всіх кузовних робіт. Цією 
шпаклівкою можна виконати весь 
обсяг робіт до ґрунту.
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Артикул Найменування Колір Упаковка

300- 01- 2 Шпаклівка універсальна MIXON 3000 2 кг бежевий 6х2 кг

Універсальна крупнозерниста 
поліефірна двокомпонентна 

шпаклівка для металу та дерева. 
Має хорошу еластичність і 
заповнюючу здатність, легко 
шліфується. Ідеально підходить 
для всіх кузовних робіт. Цією 
шпаклівкою можна виконати весь 
обсяг робіт до ґрунту.

Поверхні, на які можна 
використовувати:
•	Сталь.
•	Алюміній.
•	Акрилові	2К	ґрунти.
•	Старе	лакове	покриття.

Підготовка поверхні:
•	Металеву	поверхню	необхідно	

відшліфувати	методом	«насухо»	
Р80-120	та	знежирити.

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

•	Ґрунт	відшліфувати	шляхом	
«насухо»	Р220-280.

•	Старе	лакове	покриття	відшліфувати	
шляхом	«насухо»	Р220-280.

Пропорції змішування:
Шпаклювання MIXON 3000 – 100 
частин за вагою.
Затверджувач – 2-3 частини за 
вагою. Час нанесення від моменту 
змішування з затверджувачем – від 4 
до 6 хв. за 20°С.

Час сушіння:
Від 20 до 30 хвилин при 20°С. 10 
хвилин за 60°С.

Шліфування:
Шліфування виконати методом 
«насухо»: початкову – Р80-150; 
остаточну – Р120-240;

На шпаклівку можна наносити:
•	Шпаклівки	поліефірні.
•	Рідку	шпаклівку.
•	1К	та	2К	ґрунти.

Інструкція із застосування:
Дотримуючись пропорцій, 
перемішати компоненти до 
однорідної консистенції. Наносити 
шпателем товщиною шару 3 мм 
із проміжним просушуванням. 
Мінімальна температура нанесення 
+10°С.

Умови та час зберігання:
Зберігати в сухому прохолодному 
місці, далеко від джерел тепла. 
Уникати потрапляння прямих 
сонячних променів. Шпаклювання 
– 24 місяці при температурі 20°С. 
Затверджувач – 18 місяців за 
температури 20°С.

Шпаклівка універсальна

Mixon 3000

Шпатлювати100 частин 
шпаклівки на 
2-3 частини 

затверджувача

20-30 хв. при 
20ОС

5-8 хв. Більше 
інформації у 

тех. карті

1. Р80-Р150
2. Р120-Р240

Очистити та 
відшліфувати 

поверхню

Знежирити
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Шпатлювати100 частин 
шпаклівки на 
2-3 частини 

затверджувача

20-30 хв. при 
20ОС

5-8 хв. Більше 
інформації у 

тех. карті

1. Р80-Р150
2. Р120-Р240

Очистити та 
відшліфувати 

поверхню

Знежирити

Шпаклівка алюмінієва 

Mixon ALU

Артикул Найменування Колір Упаковка

106 -01 -2 Шпаклівка алюмінієва MIXON ALU  1,8 кг темно-сірий 6 х 1,8 кг

Двокомпонентне поліефірне 
шпаклювання з алюмінієвим 

наповнювачем. Добре витримує 
вібрації та температурні коливання. 
Можна наносити шаром 10 мм. 
Стійкість до високих температур 
дозволяє наносити на близькі до 
двигуна місця (капот, передня 
панель і т.д.). Шпаклювання також 
можна використовувати для ремонту 
алюмінієвих та оцинкованих 
елементів.

Поверхні, на які можна 
використовувати:
•	Сталь.
•	Алюміній.
•	Акрилові	2К	ґрунти.
•	Старе	лакове	покриття.

Підготовка поверхні:
•	Металеву	поверхню	необхідно	

відшліфувати	методом	«насухо»	
Р80-120	та	знежирити.

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

•	Грунт	відшліфувати	шляхом	
«насухо»	Р220-280.

•	Старе	лакове	покриття	відшліфувати	
шляхом	«насухо»	Р220-280.

Пропорції змішування:
Шпаклювання MIXON SUPER SOFT 
– 100 частин за вагою, затверджувач 
– 2-3 частини за вагою. Час 
нанесення від моменту змішування 
з затверджувачем від 4 до 6 хв. за 
20°С.

Час сушіння:
Від 20 до 30 хвилин при 20°С. 10 
хвилин за 60°С.

Шліфування:
Шліфування виконати методом 
«насухо»: початкову – Р80-150; 
остаточну Р120-240.

На шпаклівку можна наносити:
•	Шпаклівки	поліефірні.
•	Рідку	шпаклівку.
•	1К	та	2К	ґрунти.

Інструкція із застосування:
Дотримуючись пропорцій, 
перемішати компоненти до 
однорідної консистенції. Наносити 
шпателем товщиною шару 3 мм 
із проміжним просушуванням. 
Мінімальна температура нанесення 
+10°С.

Умови та час зберігання:
Зберігати в сухому прохолодному 
місці, далеко від джерел тепла. 
Уникати потрапляння прямих 
сонячних променів. Шпаклювання 
– 24 місяці при температурі 20°С. 
Затверджувач – 18 місяців за 
температури 20°С.



Коли важливий результат

mixon.ua

Шпаклівка із скловолокном 

Mixon FIBER

Артикул Найменування Колір Упаковка

107- 01- 2 Шпаклювання зі скловолокном MIXONFIBER 1,8 кг оливковий 6 х 1,8 кг

Двокомпонентне поліефірне 
шпаклювання зі скловолокном. 

Характеризується чудовою 
адгезією до всіх видів металу. 
Легко накладається та піддається 
обробці. Використовується для 
ремонту частин кузова корозії, 
що зазнали, а також заделування 
наскрізних отворів в деталях 
автомобіля, створюючи еластичне 
та стійке покриття.

Поверхні, на які можна 
використовувати:
•	Сталь.
•	Алюміній.
•	Акрилові	2К	ґрунти.
•	Старе	лакове	покриття.

Підготовка поверхні:
•	Металеву	поверхню	необхідно	

відшліфувати	методом	«насухо»	
Р80-120	та	знежирити.

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

•	Грунт	відшліфувати	шляхом	
«насухо»	Р220-280.

•	Старе	лакове	покриття	відшліфувати	
шляхом	«насухо»	Р220-280.

Пропорції змішування:
Шпаклювання MIXON SUPER FINE – 
100 частин за вагою, затверджувач 
– 2-3 частини за вагою. Час 
нанесення від моменту змішування 
з затверджувачем від 4 до 6 хв. за 
20°С.

Час сушіння:
Від 20 до 30 хвилин при 20°С. 10 
хвилин за 60°С.

Шліфування:
Шліфування виконати методом 
«насухо»: початкову – Р80-150; 
остаточну Р120-240.

На шпаклівку можна наносити:
•	Шпаклівки	поліефірні.
•	Рідку	шпаклівку.
•	1К	та	2К	ґрунти.

Інструкція із застосування:
Дотримуючись пропорцій, 
перемішати компоненти до 
однорідної консистенції. Наносити 
шпателем товщиною шару 3 мм 
із проміжним просушуванням. 
Мінімальна температура нанесення 
+10°С.

Умови та час зберігання:
Зберігати в сухому прохолодному 
місці, далеко від джерел тепла. 
Уникати потрапляння прямих 
сонячних променів. Шпаклювання 
– 24 місяці при температурі 20°С. 
Затверджувач – 18 місяців за 
температури 20°С.

Шпатлювати100 частин 
шпаклівки на 
2-3 частини 

затверджувача

20-30 хв. при 
20ОС

5-8 хв. Більше 
інформації у 

тех. карті

1. Р80-Р150
2. Р120-Р240

Очистити та 
відшліфувати 

поверхню

Знежирити


