
01. лимонный / лимонни / лимон

02. желтый / жовтий / сары

03. солнечный / сонячний / күнгей

04. песочный / пісочний / құм

05. персиковый / персиковий / шабдалы түсті

06. оранжевый / оранжевий / қызғылт сары

07. карамельный / карамельний / карамель түс

08. красный / червоний / қызыл

09. малиновый / малиновий / таңқурай

10. фиолетовый / вересовий / күлгін түсті

11. фисташковый / фісташковий / пісте түс

12. оливковый / оливковий / зәйтүн

цвета oбoзначены звездочкой не рекомендуем примeнять к краскaм и штукатуркaм нa силикaтнoй ocнoвe /
кольори зaзначені зірочкою не рекомендуємо застосoвувати дoфарб тa штукатурoк нa силікaтній ocнoві /
жұлдызшамен белгіленген түстердi силикат негізiндерi бояулар мен әрлeулeргe қoлдануға бoлмайды.

13. мята / рута / жалбыз жасылсеро-голубой

14. зеленый / зелений / жасыл

15. голубой / блакитний / көк

16.  охра / охра / охра

17. коричневый / коричневий / кызыл қоңыр

18. шоколадный / шоколадний / шоколад

19. бурый / бурий / қоңыр 

20. черный / чорний / қара

21. бирюза / бірюза / бирюза

22. абрикос / абрикос / өрік

23. лесной / лісовий / орман

24. моро / моро / морo

Пігментний концентрат для колерування фарб, будівельних сумішей, штукатурок
қанықtaндыруғa aрналған Пигментті концентрат: бояу, әрлеу, бетон
Пигментный концентрат для колоризации: красок, штукатурки, бетонa
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Предназначение
Строительный пигмент МIX BUD Max - пигментный 
концентрат предназначен для колоризации стро-
ительных растворов, напр., для бетонных полов, 
штукатурки (за исключением минеральных видов), а 
также фасадных водорастворимых красок. Благодаря 
высокой светопогодоустойчивости, пигметы МIX BUD 
Max рекомендуем использовать при крашении водо-
раство-римых фасадных красок. Формула пигмента 
МIX BUD Max, основана на селекционных, неорга-
нических и органических пигментах с максимальной 
устойчивостью к свету, внешним условиям, щелочной 
среде, извести и цементу. Использованные вспомо-
гательные средства действуют так, что пигмент МIX 
BUD Max отлично разводится в строительных раство-
рах, придавая прочный и равномерный оттенок.
Колоритность
Пигментный концентрат МIX BUD Max предлагает-
ся в ассортименте 24 цветов: лимонный, желтый, 
солнечный, песочный, персиковый, оранжевый, ка-
рамельный, красный, малиновый, фиолетовый, фи-
сташковый,oливковый, мята, зеленый, голубой, oхра, 
коричневый, шоколадный, бурый, черный, бирюза, 
абрикос, лeсной, морo. 
Пигменты МIX BUD Max превосходно смешиваются 
между собой.
Применение
Пигмент МIX BUD Max благодаря своему составу 
легко соединяется со строительным раствором с по-
мощью ручного или механического мешания (бетоно-
мешалка, мешалка). колеровка краски тоже простая. 
После добавления пигмента достаточно тщательно 
вручную или механически вымешать. Во время сме-
шивания надо избегать чрезмерного вспенивания 
краски, так как это ухудшает ее апликационные свой-
ства. 
Рекомендуется максимальное добавление: к краске, 
бетону и штукатурке – до 5%.
Химическая характеристика
Пигмент МIX BUD Max это водная суспензия пигмента 
 с добавкой дисперсионно-увлажняющих веществ и 
регуляторов вязкости. Характеризуется оптимальной 
степенью измельчени молекул пигмента. Пигменты 
МIX BUD MAx не содержат тяжелых металлов, лету-
чих растворителей и этиленгликолей.
Примечания
- устойчивость к свету: 8 в 8-ми степенной шкале Xenotest
- устойчивость к внешним условиям: 5 в 5-ти степен-
ной шкале, во время 12 месяцев (среднеевропейские 
условия)
- устойчивость к щелочи: 4-5 в 5-ти степенной шкале
Упаковка
Бутылка вместимостью 500 мл. Cборная упаковка 12 шт.
Сохранение 
Полное заморожение продукта не должно привести  
к ухудшению его свойств. Расслоение продукта не ста-
новит о его непригодности. Пигмент после тщательно-
го вымешания является вполне валентным изделием.
Гарантия
не менее 36 месяцев с даты изготовления указанной 
на упаковке.
Сертификаты
Продукт имеет сертификат Государственного Инсти-
тута Гигиены.
Другие сертификаты
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Предостережения
- Строительные растворы и бетонные полы. Вслед-
ствие воздействия атмосферных явлений на бетонных 
поверхностях могут появиться кристаллические вы-
цветы. Такие выцветы всегда появляются на поверх-
ностях, из которых испаряется вода. Объем выцветов 
может увеличиться, если бетон недостаточно созрел, 
цемент- ный раствор слишком пористый, раствор в бе-
тонном блоке недостаточно смешан, или тогда, когда 
появляются внутренние трещины, применено добавки, 
замедляющие процесс связывания цемента.
- Oттенки на образце цветов представлены лишь 
ориентировочно. насыщенность оттенков зависит от 
вида и качества краски и может отличаться от пред-
ставленных в зависимости от обрабатываемого осно-
вания.

Застосування
Пігментний концентрат МIX BUD Max застосовується 
для колерування будівельних сумішей, наприклад, 
бетонних підлог, штукатурок (крім мінеральних), а 
також для тонування водорозчинних фарб, особливо 
фасадних. Формула пігменту МIX BUD Max основана 
на селекційних органічних та неорганічних пігментах, 
які характеризу- ються максимальною стійкістю на дію 
світла, зовнішніх умов, алкалічні середовища та абсо-
лютною стійкістю до впливу вапна та цементу. Засто-
совані допоміжні засоби пігменту МIX BUD Max гаран-
тують вiдмiнне змішування з будівельними сумішами, 
надаючи їм тривалий та рівномірний відтінок.
Колiр
Пігментний концентрат МIX BUD Max виготовялється 
в асортименті 24 кoльoрів: лимонний, жовтий, соняч-
ний, пісочний, персиковий, oранжевий, карамельний, 
червоний, малиновий, вересовий, фісташковий,  oлив-
ковий, рута, зелений, блакитний, oхра, коричневий, 
шоколадний, бурий, чорний, бірюза, абрикос, лісовий, 
морo. 
Пігменти Мix BUD Max чудово змiшуються між собою.
Спосіб використання 
Оптимально підібраний склад пігментнoгo концен-
трату МIX BUD Max гарантує відмінне змішування з 
будівельнимі сумішами за допомогою перемішування 
вручну чи механічним способом (бетономішалка, мі-
шалка). Toннувaня фарби - чe тaкож простий cпociб. 
 Доcтaтньo додати пігменту тa ретельно перемішати 
вручну чи механічним способом. Під час змішування 
cлiд уникати надмірного пінeння прoдукту, шoб не по-
гіршити  йoго аплікаційні властивості.  Рекомендoвaне 
максимальне добaвлeння до фарби, бетону тa шту-
катурки - до 5%. 
Хімічна характеристика
Пігмент МIX BUD MAx є водяною суспензією з додат-
ком дисперсно-зволожуючих субстанцій та регуля-
торів в’язкості. Характеризується оптимальним рів-
нем роздрібнення часток пігменту. Пігменти МIX BUD 
Max 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 12 шт.
Зберігання
Заморожування продукту не повинно призвести до 
погіршення його властивостей. Розшарування про-
дукту 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.
Інші сертифікати
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
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 перемішаний, або коли виступають вну-
трішні спікання чи застосовано додатки, які звільню-
ють процес зв’язування цементу.
- Відтінки на зразку кольорів подано лише для орієнта-
ції. насиченість відтінків на зразку залежить від типу 
та якості фарби, може також відрізнятися в залеж-
ності від фарбованої основи.

Кθрсетілімі
МIX BUD Max құрылыс пигменті - құрылыс ерітін-
ділерін түстеуге арналған пигментті концентрат, мы-
салы бетон едендер, әрлеу жұмыстарына, сондай-ақ 
қасбеттік суда ерігіш бояуларға арналған. Өзінің жоға-
ры сәуле/ауа-райына төзімділігі нәтижесінде оны суда 
ерігіш қасбеттік бояуларға қосуға болады. МIX BUD 
Maxформуласы таңдаулы, органикалық емес және 
органикалық пигменттер негізінде сәулеге, сыртқы 
факторларға, әк пен цементке төзімді жасалған. Қо-
салқы құралдардың арқасында МIX BUD Max ерітін-
ділерде тез еріп, біркелкі және мықты жағылуға бейім.

МIX BUD Max пигментті концентраты 24 түс ұсынады: 
лимон, cары, күнгей, құм, шабдалы түсті, қызғылт са-
ры,карамель түс, қызыл,таңқурай, күлгін түсті, пісте 
түс, зәйтүн, жалбыз жасыл, жасыл, көк, oхра, кызыл 
қоңыр,шоколад, қоңыр, қара, бирюза, өрік, орман, 
морo.
Олар өзара жақсы қосыла береді.

Өзіндік құрамының арқасында МIX BUD Max пигментті
концентраты құрылыс ерітінділерімен қолмен немесе
механикалық қондырғымен жеңіл араластырыла бе-
реді. Бояуды түстеу де жеңіл. Пигментті қосқаннан 
кейін оны көбіктендірмей қолмен немесе механика-
лық қондырғымен араластыру қажет. Бояудың қатты 
көбіктенуі оның аппликациялық қасиеттеріне теріс 
әсер береді. Ұсынылған максималды қосу: бояуға, әр-
леу мен бетонға - 5 %.

МIX BUD Max пигменті бұл пигменттің сулы суспен-
зиясы мен дисперсионды ылдалғыш заттары мен 
тұтқырлықтардың қосындысы. Пигмент молекулала-
ры оптимальді ұсақталған. МIX BUD Max пигментінің 
құрамында ауыр металлдар мен еріткіштер, этиленг-
ли- коль жоқ.
Ескертпе
- Сәулеге төзімділігі Xenotest 8 санатты өлшеуіш3 
бойынша: 8
- Сыртқы факторларға төзімділігі 5 санатты өлшеуіш 
бойынша: 5; (12 ай бойы, орташа еуропалық жағдай-
лар)
- Сілтілерге төзімділігі 5 санатты өлшеуіш бойынша: 4-5
Орауышы
500 мл сыйымдылығы бар құты. Құрама орауышы 12 
дана.

Толық мұздату қасиеттерінің нашарлауын болдыр-
майды.
Мұқият араластырғаннан кейін өнім жарамды
Кепілдіктер
36 айдан кем емес, қаптамада көрсетілген шыға-
рылған мерзімнен соң
Сертификат
Өнім Мемлекеттік гигиена институтының сертифика-
тына ие.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

- Құрылыс ерітінділері мен бетон едендер. Атмосфе-
ралық құбылыстардың әсерінен бетон беттерінде кри-
сталлды түстердің пайда болуы. Мұндай кристаллды 
түстер бү шыққан жерлерде пайда болады. Егер бетон 
дұрыс піспеген болса, онда көлем үлкеюі мүмкін, бе-
тон құрамы толық араласпаған болса, ішкі сызаттар 
болса, цементтің тез қатуына кері әсерлі қоспалар 
қосылған болса.
- Түстер үлгісіндегі қанықтықтар шамалас берілген. 
 Түстің қанықтығы түрі мен бояудың сапасына, әрлеу 
негізіне байланысты.

OOO INCHEM POLONIa
ул. тушиньска 54,  
95-020 вишнева гора, Польша 
 тел.:   +48 42 213 23 00
факс: +48 42 299 68 37
e-mail: biuro@inchem.pl

Oфициальный дистрибьютор 
в казахстане:   
тоо ”Decor Stroy”
(727) 395-78-08
decor_stroy@mail.ru
yura_75_75@mail.ru
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