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Коли важливий результат

mixon.ua

Універсальна поліефірна 
двокомпонентна шпаклівка. 

Має хорошу еластичність і 
заповнюючу здатність. Легко 
шліфується. Ідеально підходить 
для всіх кузовних робіт. Цією 
шпаклівкою можна виконати 
весь обсяг робіт до ґрунту. Колір 
бежевий.

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.

Характеристики:
•	Можна	використовувати	на	

метал,	алюміній,	дерево,	старе	
лакофарбове	покриття;

•	Перед	нанесенням	шпаклівку	та	
затверджувач	змішати	у	пропорції:	
шпаклювання	–	100	частин,	
затверджувач	–	2-3	частини;

•	Час	нанесення	з	моменту	
змішування	із	затверджувачем	–	4-6	
хвилин;

•	Час	сушіння	20-30	хвилин	за	
температури	23°С.	При	температурі	
60°С	(не	вище!)	Час	сушіння	-	10	
хвилин;

•	Шліфування	виконати	методом	
«на	сухо»:	початкову	–	Р80-120,	
остаточну	Р180-240	та	знежирити	
засобом	MIXON	770;

•	На	шпаклівку	можна	наносити:	
шпаклівки	поліефірні,	рідку	
шпаклівку,	акрилові,	епоксидні	та	
нітро	грунти.

Увага:
Шпаклівку не можна наносити 
безпосередньо на реактивні ґрунти 
(Washprimer).

Умови зберігання:
Зберігати в холодних і сухих 
приміщеннях далеко від джерел 
вогню та тепла. Уникайте потрапляння 
прямих сонячних променів.

Вогненебезпечно. Вдихання пари 
та пилу має шкідливий вплив:

Запобігати поширенню пари та 
пилу у повітря, обладнати робочу 
зону ефективною вентиляцією 
або застосовувати відповідний 
респіратор.

Артикул Найменування Колір Упаковка

130 -01 -04 Універсальна шпаклівка MIXON KAPC UNI 0,4 кг бежевий 18х0,4 кг

130 -01 -1 Універсальна шпаклівка MIXON KAPC UNI 1,0 кг бежевий 8х1 кг

130 -01 -1,7 Універсальна шпаклівка MIXON KAPC UNI 1,7 кг бежевий 6х1,7 кг

Шпаклівка універсальна 

Mixon Kapc 
UNI 

Шпатлювати100 частин 
шпаклівки на 
2-3 частини 

затверджувача

20-30 хв. 
при 23ОС

10 хв. Більше 
інформації у 

тех. карті

1. Р80-Р120
2. Р180-Р240

Очистити та 
відшліфувати 

поверхню

Знежирити

НОВИНКА



Коли важливий результат

mixon.ua

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.

Характеристики:
•	Можна	використовувати	на	

метал,	алюміній,	дерево,	старе	
лакофарбове	покриття;

•	Перед	нанесенням	шпаклівку	та	
затверджувач	змішати	у	пропорції:	
шпаклювання	–	100	частин,	
затверджувач	–	2-3	частини;

•	Час	нанесення	з	моменту	
змішування	із	затверджувачем	–	4-6	
хвилин;

•	Час	сушіння	20-30	хвилин	за	
температури	23°С.	При	температурі	
60°С	(не	вище!)	Час	сушіння	-	10	
хвилин;

•	Шліфування	виконати	методом	
«на	сухо»:	початкову	–	Р80-120,	
остаточну	Р180-240	та	знежирити	
засобом	MIXON	770;

•	На	шпаклівку	можна	наносити:	
шпаклівки	поліефірні,	рідку	
шпаклівку,	акрилові,	епоксидні	та	
нітро	грунти.

Увага:
Шпаклівку не можна наносити 
безпосередньо на реактивні ґрунти 
(Washprimer).

Умови зберігання:
Зберігати в холодних і сухих 
приміщеннях далеко від джерел 
вогню та тепла. Уникайте потрапляння 
прямих сонячних променів.

Вогненебезпечно. Вдихання пари 
та пилу має шкідливий вплив:

Запобігати поширенню пари та 
пилу у повітря, обладнати робочу 
зону ефективною вентиляцією 
або застосовувати відповідний 
респіратор.

Артикул Найменування Колір Упаковка

131-01 -04 Універсальна шпаклівка MIXON KAPC UNI EXTRA 0,4 кг бежевий 18х0,4 кг

131 -01- 1 Універсальна шпаклівка MIXON KAPC UNI EXTRA 1,0 кг бежевий 8х1 кг

131 -01- 1,7 Універсальна шпаклівка MIXON KAPC UNI EXTRA 1,7 кг бежевий 6х1,7 кг

Шпатлювати100 частин 
шпаклівки на 
2-3 частини 

затверджувача

20-30 хв. 
при 23ОС

10 хв. Більше 
інформації у 

тех. карті

1. Р80-Р120
2. Р180-Р240

Очистити та 
відшліфувати 

поверхню

Знежирити

Універсальна поліефірна 
двокомпонентна шпаклівка. 

Має хорошу еластичність і 
заповнюючу здатність. Легко 
шліфується. Ідеально підходить 
для всіх кузовних робіт. Цією 
шпаклівкою можна виконати 
весь обсяг робіт до ґрунту. Колір 
бежевий.

Шпаклівка універсальна 

Mixon Kapc 
UNI EXTRA

НОВИНКА



Коли важливий результат

mixon.ua

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.

Характеристики:
•	Можна	використовувати	на	

метал,	алюміній,	дерево,	старе	
лакофарбове	покриття;

•	Перед	нанесенням	шпаклівку	та	
затверджувач	змішати	у	пропорції:	
шпаклювання	–	100	частин,	
затверджувач	–	2-3	частини;

•	Час	нанесення	з	моменту	
змішування	із	затверджувачем	–	4-6	
хвилин;

•	Час	сушіння	20-30	хвилин	за	
температури	23°С.	При	температурі	
60°С	(не	вище!)	Час	сушіння	-	10	
хвилин;

•	Шліфування	виконати	методом	
«на	сухо»:	початкову	–	Р80-120,	
остаточну	Р180-240	та	знежирити	
засобом	MIXON	770;

•	На	шпаклівку	можна	наносити:	
шпаклівки	поліефірні,	рідку	
шпаклівку,	акрилові,	епоксидні	та	
нітро	грунти.

Увага:
Шпаклівку не можна наносити 
безпосередньо на реактивні ґрунти 
(Washprimer).

Умови зберігання:
Зберігати в холодних і сухих 
приміщеннях далеко від джерел 
вогню та тепла. Уникайте потрапляння 
прямих сонячних променів.

Вогненебезпечно. Вдихання пари 
та пилу має шкідливий вплив:

Запобігати поширенню пари та 
пилу у повітря, обладнати робочу 
зону ефективною вентиляцією 
або застосовувати відповідний 
респіратор.

Артикул Найменування Колір Упаковка

132 -01- 04 Полегшена шпаклівка MIXON KAPC LIGHT 0,4 кг бежевий 18х0,4 кг

132- 01- 1 Полегшена шпаклівка MIXON KAPC LIGHT 1,0 кг бежевий 8х1 кг

132- 01- 1,7 Полегшена шпаклівка MIXON KAPC LIGHT 1,7 кг бежевий 6х1,7 кг

Шпатлювати100 частин 
шпаклівки на 
2-3 частини 

затверджувача

20-30 хв. 
при 23ОС

10 хв. Більше 
інформації у 

тех. карті

1. Р80-Р120
2. Р180-Р240

Очистити та 
відшліфувати 

поверхню

Знежирити

НОВИНКА
Шпаклівка облегшнена 

Mixon Kapc 
LIGHT

Універсальна поліефірна 
двокомпонентна шпаклівка. 

Має хорошу еластичність і 
заповнюючу здатність. Легко 
шліфується. Завдяки нижчій 
питомій вазі ідеально підходить для 
використання на великих поверхнях. 
Колір бежевий.



Коли важливий результат

mixon.ua

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.

Характеристики:
•	Можна	використовувати	на	

метал,	алюміній,	дерево,	старе	
лакофарбове	покриття;

•	Перед	нанесенням	шпаклівку	та	
затверджувач	змішати	у	пропорції:	
шпаклювання	–	100	частин,	
затверджувач	–	2-3	частини;

•	Час	нанесення	з	моменту	
змішування	із	затверджувачем	–	4-6	
хвилин;

•	Час	сушіння	20-30	хвилин	за	
температури	23°С.	При	температурі	
60°С	(не	вище!)	Час	сушіння	-	10	
хвилин;

•	Шліфування	виконати	методом	
«на	сухо»:	початкову	–	Р80-120,	
остаточну	Р180-240	та	знежирити	
засобом	MIXON	770;

•	На	шпаклівку	можна	наносити:	
шпаклівки	поліефірні,	рідку	
шпаклівку,	акрилові,	епоксидні	та	
нітро	грунти.

Увага:
Шпаклівку не можна наносити 
безпосередньо на реактивні ґрунти 
(Washprimer).

Умови зберігання:
Зберігати в холодних і сухих 
приміщеннях далеко від джерел 
вогню та тепла. Уникайте потрапляння 
прямих сонячних променів.

Вогненебезпечно. Вдихання пари 
та пилу має шкідливий вплив:

Запобігати поширенню пари та 
пилу у повітря, обладнати робочу 
зону ефективною вентиляцією 
або застосовувати відповідний 
респіратор.

Артикул Найменування Колір Упаковка

133 -01- 04 Фінішна шпаклівка MIXON KAPC FINISH 0,4 кг білий 18х0,4 кг

133- 01- 1 Фінішна шпаклівка MIXON KAPC FINISH 1,0 кг білий 8х1 кг

133- 01- 1,7 Фінішна шпаклівка MIXON KAPC FINISH 1,7 кг білий 6х1,7 кг

Шпатлювати100 частин 
шпаклівки на 
2-3 частини 

затверджувача

20-30 хв. 
при 23ОС

10 хв. Більше 
інформації у 

тех. карті

1. Р80-Р120
2. Р180-Р240

Очистити та 
відшліфувати 

поверхню

Знежирити

НОВИНКА
Фінішна шпатлівка 

Mixon Kapc 
FINISH

Універсальна поліефірна 
двокомпонентна шпаклівка. 

Має хорошу еластичність і 
заповнюючу здатність. Легко 
шліфується. Ідеально підходить 
для виконання фінішного шару. 
Колір білий.



Коли важливий результат

mixon.ua

Поліефірна двокомпонентна 
шпаклівка зі скловолокном. 

Завдяки добавці має високу 
механічну міцність і має гарну 
здатність до заповнення 
нерівностей та отворів. 
Рекомендується використовувати 
на початковому етапі 
шпаклювання, а також для ремонту 
частин кузова корозії, що зазнали, 
і закладання наскрізних отворів 
в деталях автомобіля, створюючи 
еластичне і стійке покриття. Колір 
оливковий.

Артикул Найменування Колір Упаковка

134 -01- 04 Шпаклівка зі скловолокном MIXON KAPC FIBER 0,4 кг оливковий 18х0,4 кг

134- 01- 1 Шпаклівка зі скловолокном MIXON KAPC FIBER 1,0 кг оливковий 8х1 кг

134 -01- 1,7 Шпаклівка зі скловолокном MIXON KAPC FIBER 1,7 кг оливковий 6х1,7 кг

Шпаклівка із скловолокном 

Mixon Kapc 
FIBER 

НОВИНКА

Шпатлювати100 частин 
шпаклівки на 
2-3 частини 

затверджувача

20-30 хв. 
при 23ОС

10 хв. Більше 
інформації у 

тех. карті

1. Р80-Р120
2. Р180-Р240

Очистити та 
відшліфувати 

поверхню

Знежирити

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.

Характеристики:
•	Можна	використовувати	на	

метал,	алюміній,	дерево,	старе	
лакофарбове	покриття;

•	Перед	нанесенням	шпаклівку	та	
затверджувач	змішати	у	пропорції:	
шпаклювання	–	100	частин,	
затверджувач	–	2-3	частини;

•	Час	нанесення	з	моменту	
змішування	із	затверджувачем	–	4-6	
хвилин;

•	Час	сушіння	20-30	хвилин	за	
температури	23°С.	При	температурі	
60°С	(не	вище!)	Час	сушіння	-	10	
хвилин;

•	Шліфування	виконати	методом	
«на	сухо»:	початкову	–	Р80-120,	
остаточну	Р180-240	та	знежирити	
засобом	MIXON	770;

•	На	шпаклівку	можна	наносити:	
шпаклівки	поліефірні,	рідку	
шпаклівку,	акрилові,	епоксидні	та	
нітро	грунти.

Увага:
Шпаклівку не можна наносити 
безпосередньо на реактивні ґрунти 
(Washprimer).

Умови зберігання:
Зберігати в холодних і сухих 
приміщеннях далеко від джерел 
вогню та тепла. Уникайте потрапляння 
прямих сонячних променів.

Вогненебезпечно. Вдихання пари 
та пилу має шкідливий вплив:

Запобігати поширенню пари та 
пилу у повітря, обладнати робочу 
зону ефективною вентиляцією 
або застосовувати відповідний 
респіратор.



Коли важливий результат

mixon.ua

Артикул Найменування Колір Упаковка

135-01-04 Шпак. зі скловолокном MIXON KAPC MICROFIBER 0,4 кг оливковий 18х0,4 кг

135-01-1 Шпак. зі скловолокном MIXON KAPC MICROFIBER 1,0 кг оливковий 8х1 кг

135-01-1,7 Шпак. зі скловолокном MIXON KAPC MICROFIBER 1,7 кг оливковий 6х1,7 кг

Поліефірне двокомпонентне 
шпаклювання зі скловолокном. 

Завдяки застосуванню поліефірних 
еластичних смол і коротких 
скляних волокон, шпаклівка 
MICROFIBER має значно більшу 
еластичність, ніж шпаклівка 
FIBER, маючи при цьому 
високу механічну міцність. При 
легкій та м’якій обробці може 
застосовуватись навіть на великих 
поверхнях. Колір оливковий.

Шпаклівка із скловолокном 

Mixon Kapc 
MICROFIBER

НОВИНКА

Шпатлювати100 частин 
шпаклівки на 
2-3 частини 

затверджувача

20-30 хв. 
при 23ОС

10 хв. Більше 
інформації у 

тех. карті

1. Р80-Р120
2. Р180-Р240

Очистити та 
відшліфувати 

поверхню

Знежирити

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.

Характеристики:
•	Можна	використовувати	на	

метал,	алюміній,	дерево,	старе	
лакофарбове	покриття;

•	Перед	нанесенням	шпаклівку	та	
затверджувач	змішати	у	пропорції:	
шпаклювання	–	100	частин,	
затверджувач	–	2-3	частини;

•	Час	нанесення	з	моменту	
змішування	із	затверджувачем	–	4-6	
хвилин;

•	Час	сушіння	20-30	хвилин	за	
температури	23°С.	При	температурі	
60°С	(не	вище!)	Час	сушіння	-	10	
хвилин;

•	Шліфування	виконати	методом	
«на	сухо»:	початкову	–	Р80-120,	
остаточну	Р180-240	та	знежирити	
засобом	MIXON	770;

•	На	шпаклівку	можна	наносити:	
шпаклівки	поліефірні,	рідку	
шпаклівку,	акрилові,	епоксидні	та	
нітро	грунти.

Увага:
Шпаклівку не можна наносити 
безпосередньо на реактивні ґрунти 
(Washprimer).

Умови зберігання:
Зберігати в холодних і сухих 
приміщеннях далеко від джерел 
вогню та тепла. Уникайте потрапляння 
прямих сонячних променів.

Вогненебезпечно. Вдихання пари 
та пилу має шкідливий вплив:

Запобігати поширенню пари та 
пилу у повітря, обладнати робочу 
зону ефективною вентиляцією 
або застосовувати відповідний 
респіратор.



Коли важливий результат

mixon.ua

Артикул Найменування Колір Упаковка

136-01-04 Шпаклівка алюмінієва MIXON KAPC ALU 0,4 кг сірий 18х0,4 кг

136-01-1 Шпаклівка алюмінієва MIXON KAPC ALU 1,0 кг сірий 8х1 кг

136-01-1,7 Шпаклівка алюмінієва MIXON KAPC ALU 1,7 кг сірий 6х1,7 кг

НОВИНКА
Шпаклівка алюмініва 

Mixon Kapc 
ALU Поліефірна двокомпонентна 

шпаклівка 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.). Має меншу 
усадку в порівнянні з типовими 
шпаклівками, а також високою 
еластичністю, завдяки цьому 
застосовується для вирівнювання 
великих за площею нерівностей. 
Колір сірий.

Шпатлювати100 частин 
шпаклівки на 
2-3 частини 

затверджувача

20-30 хв. 
при 23ОС

10 хв. Більше 
інформації у 

тех. карті

1. Р80-Р120
2. Р180-Р240

Очистити та 
відшліфувати 

поверхню

Знежирити

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.

Характеристики:
•	Можна	використовувати	на	

метал,	алюміній,	дерево,	старе	
лакофарбове	покриття;

•	Перед	нанесенням	шпаклівку	та	
затверджувач	змішати	у	пропорції:	
шпаклювання	–	100	частин,	
затверджувач	–	2-3	частини;

•	Час	нанесення	з	моменту	
змішування	із	затверджувачем	–	4-6	
хвилин;

•	Час	сушіння	20-30	хвилин	за	
температури	23°С.	При	температурі	
60°С	(не	вище!)	Час	сушіння	-	10	
хвилин;

•	Шліфування	виконати	методом	
«на	сухо»:	початкову	–	Р80-120,	
остаточну	Р180-240	та	знежирити	
засобом	MIXON	770;

•	На	шпаклівку	можна	наносити:	
шпаклівки	поліефірні,	рідку	
шпаклівку,	акрилові,	епоксидні	та	
нітро	грунти.

Увага:
Шпаклівку не можна наносити 
безпосередньо на реактивні ґрунти 
(Washprimer).

Умови зберігання:
Зберігати в холодних і сухих 
приміщеннях далеко від джерел 
вогню та тепла. Уникайте потрапляння 
прямих сонячних променів.

Вогненебезпечно. Вдихання пари 
та пилу має шкідливий вплив:

Запобігати поширенню пари та 
пилу у повітря, обладнати робочу 
зону ефективною вентиляцією 
або застосовувати відповідний 
респіратор.



Коли важливий результат

mixon.ua

Артикул Найменування Колір Упаковка

137-01-04 Шпаклівка для пластику MIXON KAPC BUMPER 0,4 кг темно-сірий 18х0,4 кг

137-01-1 Шпаклівка для пластику MIXON KAPC BUMPER 1,0 кг темно-сірий 8х1 кг

137-01-1,7 Шпаклівка для пластику MIXON KAPC BUMPER 1,7 кг темно-сірий 6х1,7 кг

НОВИНКА
Шпаклівка для пластика 

Mixon Kapc 
BUMPER

Поліефірна двокомпонентна 
шпаклівка для пластику. Має 

високу еластичність і відмінну 
адгезію до більшості пластмас (за 
винятком поліетилену і тефлону). 
Має адгезію до поліпропілену, що 
дозволяє наносити на не оброблені 
ґрунтовкою поверхні. Колір темно-
сірий.

Шпатлювати100 частин 
шпаклівки на 
2-3 частини 

затверджувача

20-30 хв. 
при 23ОС

10 хв. Більше 
інформації у 

тех. карті

1. Р80-Р120
2. Р180-Р240

Очистити та 
відшліфувати 

поверхню

Знежирити

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.

Характеристики:
•	Можна	використовувати	на	

метал,	алюміній,	дерево,	старе	
лакофарбове	покриття;

•	Перед	нанесенням	шпаклівку	та	
затверджувач	змішати	у	пропорції:	
шпаклювання	–	100	частин,	
затверджувач	–	2-3	частини;

•	Час	нанесення	з	моменту	
змішування	із	затверджувачем	–	4-6	
хвилин;

•	Час	сушіння	20-30	хвилин	за	
температури	23°С.	При	температурі	
60°С	(не	вище!)	Час	сушіння	-	10	
хвилин;

•	Шліфування	виконати	методом	
«на	сухо»:	початкову	–	Р80-120,	
остаточну	Р180-240	та	знежирити	
засобом	MIXON	770;

•	На	шпаклівку	можна	наносити:	
шпаклівки	поліефірні,	рідку	
шпаклівку,	акрилові,	епоксидні	та	
нітро	грунти.

Увага:
Шпаклівку не можна наносити 
безпосередньо на реактивні ґрунти 
(Washprimer).

Умови зберігання:
Зберігати в холодних і сухих 
приміщеннях далеко від джерел 
вогню та тепла. Уникайте потрапляння 
прямих сонячних променів.

Вогненебезпечно. Вдихання пари 
та пилу має шкідливий вплив:

Запобігати поширенню пари та 
пилу у повітря, обладнати робочу 
зону ефективною вентиляцією 
або застосовувати відповідний 
респіратор.


