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Розріджувач 
Mixon 760 30 %

Din4/20OC
18-22 сек.

Mixon 
Synthetic

2-3 шари 
ø 1,3-1,4
3-4 bar

5-10 хв.
при 20ОС

16 г./20ОС  
60 хв./60ОС

Більше інформації 
в тех. карті

Синтетична автоемаль 
повітряного сушіння з високим 

рівнем глянцю та підвищеною 
стійкістю до механічних та хімічних 
впливів. Застосовується для 
ремонтного фарбування кузовів 
легкових автомобілів, автобусів, 
вантажівок.

Упаковка 1 л

Понад 80 кольорів

Підготовка поверхні:
При необхідності поверхню 
вирівняти шпаклівкою Mixon 
із серії Car Refinish або Silver 
Line. Зашпатльовану поверхню 
відшліфувати абразивним папером 
Р80-150. Далі на зашпатльовану 
поверхню необхідно нанести ґрунт 
Mixon із серії Car Refinish або Silver 
Line. Поверхню ґрунту відшліфувати 
абразивним папером Р320-400 “на 
суху” або Р600-1000 “на мокру”. 
Ретельно відшліфовану поверхню 
ґрунту очистити, знежирити змивкою 
силікону Mixon 770 та просушити.

Розріджувач:
Додати до 30% розріджувача Mixon 760.

Час сушіння:
16 годин за 20°С. 1 година при 60°С.

Інструкція по застосуванню:
Дотримуючись пропорцій, 
перемішати компоненти до 
однорідної консистенції. Наносити 
в 2-3 шари пістолетом з діаметром 
сопла 1,3-1,4 мм під тиском 3-4 bar з 
інтервалом між шарами 5-10 хвилин. 
В’язкість для розпилення 18-22 сек. 
DIN 4 при 20°С.

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.

Автоемаль

Mixon Synthetic
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Двокомпонентна акрилова 
емаль з високим рівнем 

глянцю та підвищеною стійкістю 
до механічних та хімічних впливів. 
Застосовується для ремонтного 
фарбування кузовів легкових 
автомобілів, автобусів, вантажівок.

Упаковка 1 л

Понад 50 кольорів

Підготовка поверхні:
При необхідності поверхню 
вирівняти шпаклівкою Mixon 
із серії Car Refinish або Silver 
Line. Зашпатльовану поверхню 
відшліфувати абразивним папером 
Р80-150. Далі на зашпатльовану 
поверхню необхідно нанести ґрунт 
Mixon із серії Car Refinish або Silver 
Line. Поверхню ґрунту відшліфувати 
абразивним папером Р320-400 «на 
суху» або Р600-1000 «на мокру». 
Ретельно відшліфовану поверхню 
ґрунту очистити, знежирити змивкою 
силікону Mixon 770 та просушити.

Пропорції змішування:
Автоемаль Mixon Acryl – 2 частини 
за обсягом.
Затверджувач Mixon 720 – 1 частина 
за обсягом.
Розріджувач Mixon 740 – 10-15% від 
об’єму суміші.

Час нанесення від моменту 
змішування з затверджувачем – 2 
години при 20°С.

Час сушіння:
14 годин за 20°С. 45 хвилин за 60°С.

Інструкція по застосуванню:
Дотримуючись пропорцій, 
перемішати компоненти до 
однорідної консистенції. Наносити 
в 2-3 шари пістолетом з діаметром 
сопла 1,3-1,4 мм під тиском 3-4 bar з 
інтервалом між шарами 5-10 хвилин. 
В’язкість для розпилення 18-22 сек. 
DIN 4 при 20°С.

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.

Автоемаль

Mixon Acryl

Розріджувач 
Mixon 740 

10-15%

Din4/20OC
18-22 сек.

Пропорції: 
Емаль - 2 част. 
Затв. - 1 част.

Mixon Acryl 2-3 шари 
ø 1,3-1,4
3-4 bar

5-10 хв.
при 20ОС

14 г./20ОС  
45 хв./60ОС

Більше 
інформації в 

тех. карті
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1К базова основа із ефектом 
металіка. Базова основа 

покривається 2К акриловим 
безбарвним лаком MIXON із серії 
CAR REFINISH або SILVER LINE, 
забезпечуючи високо глянсове, 
механічно та хімічно стійке 
остаточне покриття

Упаковка 1 л

Понад 160 кольорів

Підготовка поверхні:
При необхідності поверхню 
вирівняти шпаклівкою Mixon 
із серії Car Refinish або Silver 
Line. Зашпатльовану поверхню 
відшліфувати абразивним папером 
Р80-150. Далі на зашпатльовану 
поверхню необхідно нанести ґрунт 
Mixon із серії Car Refinish або Silver 
Line. Поверхню ґрунту відшліфувати 
абразивним папером Р320-400 «на 
суху» або Р600-1000 «на мокру». 
Ретельно відшліфовану поверхню 
ґрунту очистити, знежирити змивкою 
силікону Mixon 770 та просушити.

Розріджувач:
Додати до 50% розріджувача Mixon 740.

Час сушіння:
При 20°С: від пилу 5-10 хвилин, 
на відлип 15-20 хвилин, повне 
висихання 30 хвилин.

Інструкція по застосуванню:
Дотримуючись пропорцій, 
перемішати компоненти до 
однорідної консистенції. Наносити в 
2 повні шари пістолетом з діаметром 
сопла 1,3-1,4 мм під тиском 3-4 bar з 
інтервалом між шарами 5-10 хвилин. 
В’язкість для розпилення 20-22 сек. 
DIN 4 при 20°С.

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.

Автоемаль

Mixon Metallic

Розріджувач 
Mixon 740 50 %

Din4/20OC
20-22 сек.

Mixon 
Metallic

2-3 шара 
ø 1,3-1,4
3-4 bar

5-10 хв.
при 20ОС

30 хв./20ОС Більше 
інформації у 

тех. карті


