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1К структурна фарба, призначена 
для ремонту бамперів, молдингів 

та інших елементів із пластмаси. 
Має відмінну адгезію до 
пластмаси і не вимагає нанесення 
спеціального грунту. Захищає 
поверхню від атмосферних та 
хімічних впливів.

4 кольори

Фарба для пластика 

Bumper Paint 

Розріджувач 
Mixon 740 20 %

Din4/20OC
55 сек.

Mixon
Bumper paint

1-2 шара 
ø 1,6-1,8
3-4 bar

5-10 хв.
при 20ОС

14 г./20ОС  
60 хв./60ОС

Більше 
інформації в 

тех. карті

Артикул Найменування Колір Упаковка

M341-08G Фарба для пластику Bumper paint  0,75 л сірий 6 х 0,75 л

M341-08 Фарба для пластику Bumper paint  0,75 л чорний 6 х 0,75 л

Підготовка поверхні:
Пластмасові деталі перед 
фарбуванням необхідно очистити 
та знежирити очищувачем силікону 
Mixon Cleaner 770.

Розріджувач:
Розбавляється до 20% акриловим 
розчинником Mixon 740.

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

Інструкція по застосуванню:
Фарбу необхідно ретельно 
перемішати. Наносити в 1-2 шари 
пістолетом діаметром сопла 1,6-1,8 
мм під тиском 3-4 bar з інтервалом 
між шарами 10 хвилин. В’язкість для 
розпилення 55 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.
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Артикул Найменування Колір Упаковка

310-01-08 Фарба для дисків Wheel paint  0,8 л срібний 6 х 0,8 л

Однокомпонентна фарба для 
колісних дисків. Спеціально 

розроблена для фарбування 
сталевих колісних дисків та 
декоративних колісних ковпаків, 
також може бути використана 
для фарбування різних деталей 
автомобіля. Висока кроюча 
здатність та швидкий час 
сушіння. Чудова адгезія до ґрунтів 
наповнювачів, одно-компонентних 
ґрунтів та попередньо очищеної та 
зашліфованої старої фарби.

Підготовка поверхні:
Ретельно знежирити очищувачем 
силікону Mixon Cleaner 770. 
Відшліфувати абразивом Р500-Р600. 
Безпосередньо перед нанесенням 
ще раз знежирити.

Розріджувач:
Розбавляється до 10-20% 
розчинником Mixon Акрил або Mixon 
Thinner 780.

Нанесення:
Фарбу необхідно ретельно 
перемішати. Наносити в 1-2 шари 
пістолетом діаметром сопла 1,3 мм 
під тиском 2-3 bar з інтервалом між 
шарами 10-15 хвилин. В’язкість для 
розпилення 20-22 сек. DIN 4 при 
20°С. Не наносити при температурі 

нижче +15°С та вологості повітря 
вище 70%. Витрати: 10-15 м2/л (в 
один шар).

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

Умови та час зберігання:
Зберігати в сухому прохолодному 
місці, далеко від джерел тепла. 
Уникати потрапляння прямих 
сонячних променів. Термін 
зберігання 36 місяців при 
температурі 20°С.

Фарба для колісних дисків 

Wheel Paint

Розріджувач 
Mixon Acrylic 

10-20%

Din4/20OC
20-22 сек.

Mixon 
Wheel Paint

1 -2 coats
1,3 - 2-3 bar

10-15 хв.
при 20ОС

14 г./20ОС
60 хв./60ОС 

Більше 
інформації в 

тех. карті


