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ОБРАЗЕЦ ЦВЕТОВ
ЗРАЗОК КОЛЬОРІВ
ТҮСТЕРДІҢ ҮЛГІЛЕРІ

ПИГМЕНТНЫЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ КОЛОРИЗАЦИИ КРАСОК, ШТУКАТУРОК, БЕТОНА
ПІГМЕНТНИЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ КОЛЕРУВАННЯ ФАРБ, БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ, ШТУКАТУРОК
ҚАНЫҚТАНДЫРУҒА АРНАЛҒАН ПИГМЕНТТІ КОНЦЕНТРАТ БОЯУ, ӘРЛЕУ, БЕТОН

ЦВЕТА, ОБОЗНАЧЕНЫ ЗВЕЗДОЧКОЙ, НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПРИМЕНЯТЬ К КРАСКАМ И ШТУКАТУРКАМ НА СИЛИКАТНОЙ ОСНОВЕ.
КОЛЬОРИ, ЗАЗНАЧЕНІ ЗІРОЧКОЮ, НЕ РЕКОМЕНДУЄМО ЗАСТОСОВУВАТИ ДО ФАРБ ТА ШТУКАТУРОК НА СИЛІКАТНІЙ ОСНОВІ.
ЖҰЛДЫЗШАМЕН БЕЛГІЛЕНГЕН ТҮСТЕРДІ СИЛИКАТ НЕГІЗІНДЕГІ БОЯУЛАР МЕН ӘРЛЕУЛЕРГЕ ҚОЛДАНУҒА БОЛМАЙДЫ.

МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА КОЛОРИЗАЦИИ! / МАКСИМАЛЬНА СИЛА ЗАБАРВЛЕННЯ! / ҚАНЫҚТАНДЫРУДЫҢ МАКСИМАЛДЫ КҮШІ!

ЖЕЛТЫЙ ПОДСОЛНУХ / ЖОВТИЙ СОНЯШНИК / САРЫ КҮНБАҒЫС

СПЕЛЫЙ АБРИКОС / СТИГЛИЙ АБРИКОС / ПІСКЕН ӨРІК

СОЧНЫЙ ПЕРСИК / СОКОВИТИЙ ПЕРСИК / ШЫРЫНДЫ ШАБДАЛЫ

КАРАМЕЛЬНАЯ НУГА / КАРАМЕЛЬНА ПИЛ / КАРАМЕЛЬДІ НУГА

СПЕЛАЯ ЧЕРЕШНЯ / СТИГЛА ЧЕРЕШНЯ / ПІСКЕН ШИЕ

РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО / РОЖЕВИЙ ФЛАМIНГО / ҚЫЗҒЫЛТ ҚОҚИҚАЗ

ОЛИВКОВЫЙ ЛЕС / МАСЛИНОВИЙ ЛІС / ЗƏЙТҮН ОРМАНЫ

ОСВЕЖАЮЩАЯ МЯТА / ОСВІЖАЮЧА М'ЯТА / СЕРГІТКІШ ЖАЛБЫЗ

ЛЕСНОЙ ПАПОРОТНИК / ЛІСОВИЙ ПАПОРОТНИК / ОРМАН ҚЫРЫҚҚҰЛАҒЫ

ГОЛУБОЙ ОКЕАН / БЛАКИТНИЙ ОКЕАН / КӨГІЛДІР МҰХИТ

КОФЕ С МОЛОКОМ / КАВА З МОЛОКОМ / СҮТ ҚАТҚАН КОФЕ

ДЕРЕВО КОРИЦЫ / ДЕРЕВО КОРИЦІ / ДАРШЫН АҒАШЫ

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ / ГРЕЦКИЙ ГОРІХ / ТҮЙЕ ЖАҢҒАҚ

БУРЫЙ КАМЕНЬ / БУРИЙ КАМIНЬ / ҚОҢЫР ТАС

МОКРЫЙ АСФАЛЬТ / МОКРИЙ АСФАЛЬТ / ДЫМҚЫЛ АСФАЛЬТ

БИРЮЗОВАЯ ВОЛНА / БIРЮЗОВА ХВИЛЯ / КӨГІЛДІР ТОЛҚЫН
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RUS UA KZ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Строительный пигмент EKO МIX BUD - пигментный 
концентрат предназначен для колоризации строительных 
растворов, напр., для бетонных полов, штукатурки (за 
исключением минеральных видов), а также фасадных 
водорастворимых красок. Благодаря высокой светопогодо-
устойчивости, пигменты EKO МIX BUD рекомендуем 
использовать при крашении водорастворимых фасадных 
красок. Формула пигмента EKO МIX BUD, основана на 
селекционных, неорганических и органических пигментах  
с максимальной устойчивостью к свету, внешним 
условиям, щелочной среде, извести и цементу. Использо-
ванные вспомогательные средства действуют так, что 
пигментEKO МIX BUD отлично разводится в строительных 
растворах, придавая прочный и равномерный оттенок.

КОЛОРИТНОСТЬ
Пигментный концентрат EKO МIX BUD предлагается            
в ассортименте 16 цветов. Пигменты EKO МIX BUD 
превосходно смешиваются между собой.

ПРИМЕНЕНИЕ
Пигмент EKO МIX BUD благодаря своему составу легко 
соединяется со строительным раствором с помощью 
ручного или механического мешания (бетономешалка, 
мешалка). Колеровка краски тоже простая. После добавле-
ния пигмента достаточно тщательно вручную или 
механически вымешать. Во время смешивания надо 
избегать чрезмерного вспенивания краски, так как это 
ухудшает ее апликационные свойства. Рекомендуется 
максимальное добавление: к краске, бетону и штукатурке  
– до 5%.

ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Пигмент EKO МIX BUD это водная суспензия пигмента           
с добавкой дисперсионно-увлажняющих веществ                    
и регуляторов вязкости. Характеризуется оптимальной 
степенью измельчени молекул пигмента. Пигменты       
EKO МIX BUD не содержат тяжелых металлов, летучих 
растворителей и этиленгликолей.

ПРИМЕЧАНИЯ
- устойчивость к свету - 8 в 8-ми степенной шкале Xenotest
- устойчивость к внешним условиям - 5 в 5-ти степенной 
шкале, во время 12 месяцев (среднеевропейские условия)
- устойчивость к щелочи - 4-5 в 5-ти степенной шкале

УПАКОВКА
Бутылка вместимостью 500 мл. Cборная упаковка 6 шт.

ХРАНЕНИЕ 
Полное заморожение продукта не должно привести                 
к ухудшению его свойств. Расслоение продукта не 
становит о его непригодности. Пигмент после тщательного 
вымешания является вполне валентным изделием.

ГАРАНТИЯ
не менее 36 месяцев с даты изготовления указанной на 
упаковке.

СЕРТИФИКАТЫ
Продукт имеет сертификат Государственного Института 
Гигиены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
- Строительные растворы и бетонные полы. Вследствие 
воздействия атмосферных явлений на бетонных 
поверхностях могут появиться кристаллические выцветы. 
Такие выцветы всегда появляются на поверхностях, из 
которых испаряется вода. Объем выцветов может 
увеличиться, если бетон недостаточно созрел, цементный 
раствор слишком пористый, раствор в бетонном блоке 
недостаточно смешан, или тогда, когда появляются 
внутренние трещины, применено добавки, замедляющие 
процесс связывания цемента.

- Оттенки на образце цветов представлены лишь ориенти-
ровочно. Насыщенность оттенков зависит от вида                  
и качества краски и может отличаться от представленных   
в зависимости от обрабатываемого основания.

ЗАСТОСУВАННЯ
Пігментний концентрат EKO МIX BUD застосовується для 
колерування будівельних сумішей, наприклад, бетонних 
підлог, штукатурок (крім мінеральних), а також для 
тонування водорозчинних фарб, особливо фасадних. 
Формула пігменту EKO МIX BUD основана на селекційних 
органічних та неорганічних пігментах, які характеризу-
ються максимальною стійкістю на дію світла, зовнішніх 
умов, алкалічні середовища та абсолютною стійкістю до 
впливу вапна та цементу. Застосовані допоміжні засоби 
пігменту EKO МIX BUD гарантують вiдмiнне змішування з 
будівельними сумішами, надаючи їм тривалий та 
рівномірний відтінок.

КОЛІР 
Пігментний концентрат EKO MIX BUD виготовляється            
в асортименті 16 кольорів. Пігменти EKO MIX BUD чудово 
змішуються між собою.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ
Оптимально підібраний склад пігментного концентрату 
EKO MIX BUD гарантує вiдмiнне змішування з будівельни-
ми сумішами за допомогою перемішування вручну чи 
механічним способом (бетономішалка, мішалка). Тонуван-
ня фарби – це також простий спосіб. Достатньо додати 
пігменту та ретельно перемішати вручну чи механічним 
способом. Під час змішування слід уникати надмірного 
пінення продукту, щоб не погіршити його аплікаційні 
властивості. Рекомендоване максимальне добавлення до 
фарби, бетону та штукатурки – до 5%. 

ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Пігмент EKO МIX BUD є водяною суспензією з додатком
дисперсно-зволожуючих субстанцій та регуляторів 
в'язкості. Характеризується оптимальним рівнем роздріб-
нення часток пігменту. Пігменти EKO МIX BUD не містять 
важких металів, літучих розчинників, етиленгліколю.

УВАГИ
- стійкість на дію світла - 8 за 8-бальною шкалою Xenotest
- стійкість до дії зовнішніх умов – 5 за 5-бальною шкалою,
протягом 12 місяців (умови середньоєвропейські)
- стійкість до дії лугів – 4-5 за 5-бальною шкалою

ПАКУВАННЯ
Пляшки 500 мл. Пакувальна тара містить 6 шт.

ЗБЕРІГАННЯ
Заморожування продукту не повинно призвести                    
до погіршення його властивостей. Розшарування продукту 
не є признаком зменшення придатності. Після ретельного 
перемішання пігмент є якісним виробом.

ГАРАНТІЯ
36 місяців від дати виготовлення на упакуванні.

СЕРТИФІКАТИ
Виріб має сертифікат Державного Інституту Гігієни.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
- Будівельні розчини та бетонні підлоги В результаті дії 
атмосферних явищ може появитися наліт. Досвід показує, 
що такий наліт зникає протягом 2 років. Появляється 
завжди на поверхні, з якої відпаровує вода. Наліт стає 
сильнійшим, коли бетон достатньо не дозрів, цементний 
розчин надмірно пористий, розчин не був добре переміша-
ний, або коли виступають внутрішні спікання чи застосова-
но додатки, які звільнюють процес зв'язування цементу.

- Відтінки на зразку кольорів подано лише для орієнтації.
Насиченість відтінків на зразку залежить від типу та якості
фарби, може також відрізнятися в залежності від фарбова-
ної основи.

КӨРСЕТІЛІМІ
EKO МIX BUD құрылыс пигменті - құрылыс ерітінділерін 
түстеуге арналған пигментті концентрат, мысалы бетон 
едендер, əрлеу жұмыстарына, сондай-ақ қасбеттік суда 
ерігіш бояуларға арналған. Өзінің жоғары сəуле/ауа-
-райына төзімділігі нəтижесінде оны суда ерігіш қасбеттік 
бояуларға қосуға болады. EKO МIX BUD формуласы 
таңдаулы, органикалық емес жəне органикалық 
пигменттер негізінде сəулеге, сыртқы факторларға, əк 
пен цементке төзімді жасалған. Қосалқы құралдардың 
арқасында EKO МIX BUD ерітінділерде тез еріп,
біркелкі жəне мықты жағылуға бейім.

ҚАНЫҚТЫҒЫ
EKO МIX BUD пигментті концентраты 16 түс ұсынады. 
Олар өзара жақсы қосыла береді.

ҚОЛДАНУЫ
Өзіндік құрамының арқасында EKO МIX BUD пигментті 
концентраты құрылыс ерітінділерімен қолмен немесе 
механикалық қондырғымен жеңіл араластырыла береді. 
Бояуды түстеу де жеңіл. Пигментті қосқаннан кейін оны 
көбіктендірмей қолмен немесе механикалық қондырғымен 
араластыру қажет. Бояудың қатты көбіктенуі оның 
аппликациялық қасиеттеріне теріс əсер береді. Ұсынылған 
максималды қосу: бояуға, əрлеу 
мен бетонға - 5 %.

ХИМИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
EKO МIX BUD пигменті бұл пигменттің сулы суспензиясы 
мен дисперсионды ылдалғыш заттары мен 
тұтқырлықтардың қосындысы. Пигмент молекулалары 
оптимальді ұсақталған. EKO МIX BUD пигментінің 
құрамында ауыр металлдар мен еріткіштер, этиленгликоль 
жоқ.

ЕСКЕРТПЕ
- сəулеге төзімділігі Xenotest 8 санатты өлшеуіш3 бойынша - 8
- сыртқы факторларға төзімділігі 5 санатты өлшеуіш 
бойынша - 5; (12 ай бойы, орташа еуропалық жағдайлар)
- сілтілерге төзімділігі 5 санатты өлшеуіш бойынша - 4-5.

ОРАУЫШЫ
500 мл сыйымдылығы бар құты. Құрама орауышы 6 дана.

САҚТАУ
Толық мұздату қасиеттерінің нашарлауын болдырмайды. 
Мұқият араластырғаннан кейін өнім жарамды.

КЕПІЛДІКТЕР
36 айдан кем емес, қаптамада көрсетілген 
шығарылғанмерзімнен соң.

СЕРТИФИКАТ
Өнім Мемлекеттік гигиена институтының сертификатына 
ие.

САҚТАНДЫРУ
Құрылыс ерітінділері мен бетон едендер. Атмосфералық 
құбылыстардың əсерінен бетон беттерінде кристаллды 
түстердің пайда болуы. Мұндай кристаллды түстер бү 
шыққан жерлерде пайда болады. Егер бетон дұрыс 
піспеген болса, онда көлем үлкеюі мүмкін, бетон құрамы 
толық араласпаған болса, ішкі сызаттар болса, цементтің 
тез қатуына кері əсерлі қоспалар қосылған болса.

Түстер үлгісіндегі қанықтықтар шамалас берілген. Түстің 
қанықтығы түрі мен бояудың сапасына, əрлеу негізіне 
байланысты.
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