






ШПАКЛІВКИ ТА ГЕРМЕТИКИ



9370100104
9370100003

400 мл
3 л

12
-

9370100010 10 л  -

9374100010 10 л  -

9377100010  10 л -
9377100003

9376100104 400 мл

400 мл

12
9376100003  3 л -

93751001X2 200 мл 12

12

9372100104
9372100003
9372100003

Водорозчинна шпаклівка для швів, що готова до застосу-
вання. Використовується для вирівнювання швів на гіпсо-
вих поверхнях стін і стель у сухих приміщеннях. Також її 
можна наносити на такі поверхні, як волокниста плита і 
бетон. Товщина шару - 0-2 мм. Розмір часток - макс. 0,07 
мм. Колір - бежевий.

9371100003 3 л

3 л

10 л
-

9371100104

-

-

9371100010

400 мл
3 л
10 л

12
-
-

Водорозчинна легка шпаклівка для вологих приміщень, 
що готова до застосування. Використовується для вирів-
нювання швів і суцільного вирівнювання поверхонь стін і 
стель у вологих приміщеннях. Підходить для таких повер-
хонь, як гіпс, ДПВ, бетон, легкий бетон, штукатурка тощо. 
Має хороші адгезійні та заповнюючі властивості. Містить 
антиплісняві речовини довготривалої дії. Товщина шару - 
0-4 мм. Розмір часток - макс. 0,2 мм. Колір - сіро-блакит-
ний.

Упаковка

Водорозчинна шпаклівка для деревних робіт, що готова до 
застосування. Використовується для обробки дерев’яних по-
верхонь у сухих приміщеннях, наприклад, для шпаклювання 
дверей і меблів. Також підходить для заґрунтованих метале-
вих поверхонь. Має хороші адгезійні та заповнюючі власти-
вості. Утворює рівну поверхню. Товщина шару - 0-2 мм. 
Розмір часток - макс. 0,03 мм. Колір - білий.

ШПАКЛІВКИ Артикул

Водорозчинна швидка шпаклівка, що готова до застосуван-
ня. Використовується для обробки дерев’яних поверхонь у 
сухих приміщеннях, наприклад, для шпаклювання невели-
ких ділянок на дверях і меблях на кшталт отворів від цвяхів. 
Швидко висихає та утворює рівномірну поверхню. Товщина 
шару - 0-2 мм. Розмір часток - макс. 0,03 мм. Колір - білий.

Водорозчинна легка шпаклівка, що готова до застосуван-
ня. Використовується для вирівнювання шорсткуватих по-
верхонь стін і стель у сухих приміщеннях. Підходить для 
таких поверхонь, як гіпс, ДВП, бетон, легкий бетон, штука-
турка тощо. Має хороші заповнюючі властивості. Товщина 
шару - 1-30 мм. Розмір часток - макс. 0,3 мм. Колір - 
сірий.

Водорозчинна легка дрібнодисперсна шпаклівка, що готова 
до застосування. Використовується для вирівнювання по-
верхонь стін і стель у сухих приміщеннях, а також для фі-
нішного шпаклювання швів плит. Підходить для таких по-
верхонь, як гіпс, ДВП, бетон, легкий бетон, штукатурка 
тощо. Товщина шару - 0-3 мм. Розмір часток - макс. 0,2 мм. 

Об’єм, л./ 
Розмір

Водорозчинна легка універсальна шпаклівка, що готова до за-
стосування. Використовується у сухих приміщеннях для частко-
вого вирівнювання, вирівнювання швів і суцільного вирівнюван-
ня поверхонь стін і стель. Підходить для таких поверхонь, як 
гіпс, ДВП, бетон, легкий бетон, штукатурка тощо. Також підхо-
дить для вирівнювання плиткових швів. Має хороші адгезійні та 
заповнюючі властивості. Товщина шару - 0-4 мм. Розмір часток - 
макс. 0,2 мм. Колір - світло-сірий. 



300084600330
Акрилатний герметик для зовнішнього та внутрішнього за-
стосування.

Еластичний акрилат для швів. Хороша адгезія до більшості 
будівельних матеріалів, таких як бетон, дерево, метал, 
скло. Тільки для внутрішнього застосування.

мл

мл

АКРИЛОВІ ГЕРМЕТИКИ
Артикул Об’єм, л./ 

Розмір Упаковка



МАЛЯРНИЙ ІНСТРУМЕНТ



Довгий вигнутий пензель з синтетичним ворсом для досяг-
нення важкодоступних ділянок. Для стін, фасадів і столяр-
них виробів всередині та зовні приміщень. Краще за все 
підходить для фарб на водній основі.

Вигнута щітка зі смішаним ворсом для нанесення масла 
та олії для дерева. Підходить до подовжувача.

Синтетичний універсальний пензель найвищої якості з 
ергономічною ручкою. Дуже добре поглинає та розподі-
ляє фарбу, чим забезпечує ідеальний кінцевий результат. 
Для столярних виробів, дверей, меблів у приміщенні та 
на вулиці. Краще за все підходить для фарб на водній 
основі.

Вигнута фасадна щітка. Синтетична щітка найвищої якості 
з добрим поглинанням та розподілом фарби дає ідеаль-
ний кінцевий результат. Ергономічна ручка для кращого 
зчеплення. Краще за все підходить для фарб на водній 
основі. Підходить до подовжувача.

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

ЩІТКИ ТА ПЕНЗЛІ Артикул Розмір Упаковка

Вигнутий традиційний пензель з синтетичним ворсом. 
Для досягнення важкодоступних ділянок. Для стін, фаса-
дів і столярних виробів всередині та зовні приміщень. 
Краще за все підходить для фарб на водній основі.



Стандартний набір для фарбування всередині примі-
щення. Підходить для фарбування стель.

Мінівалик для використання всередині приміщення. Іде-
ально підходить для фарбування виробів з дерева.

Валик з високою продуктивністю для використання всере-
дині приміщення. Підходить для фарбування грубих по-
верхонь стель і стін.

Mini бугель Текнос з двокомпонентною ручкою для ергоно-
мічного захвату. Оцинкований дріт, 6 мм. Підходить до по-
довжувача.

см

см

см

см

см

см

см

см

Maxi бугель Текнос. Сталевий бугель з оцинкованим дротом 
і ергономічною двокомпонентною ручкою. Підходить до по-
довжувача.

БУГЕЛІ

ВАЛИКИ

Артикул

Артикул

Розмір

Розмір

Упаковка

Упаковка



1TT04365000 33м
х550мм

ммЗахисна плівка для зовнішніх робіт. Стійка до УФ-випро-
мінювання.

м

м

ЗАХИСНІ ПЛІВКИ
Артикул Розмір Упаковка

Захисна плівка забезпечує чіткі та рівні краї та не до-
пускає проникнення лакофарбових матеріалів. Може за-
лишатися до 5 місяців, не залишаючи слідів від клею.

Захисна плівка універсальна.
мм



Захисна стрічка для ремонту фасадів, полірування, шлі-
фування, фарбування, штукатурних робіт тощо. Стійка до 
ультрафіолету та атмосферних умов. До 2 тижнів без за-
лишків клею. Використовується при температурі вище 
0°C.

Водонепроникна тканинна стрічка для кріплення будівель-
них і захисних плівок. Дуже висока адгезія навіть до нерів-
них шорстких поверхонь. Менш підходить для використан-
ня на делікатних поверхнях. Легко відривається руками.

Захисна паперова стрічка для всіх видів зовнішніх маляр-
них робіт. Стійка до ультрафіолету та атмосферних умов. 
До 8 тижнів без залишків клею. Забезпечує дуже чіткі краї.

Захисна стрічка для фарбування всередині приміщення. 
Може залишатися до 7 днів, не залишаючи слідів від клею.

Захисна стрічка для малярних робіт у приміщенні. Може зали-
шатися до 5 місяців, не залишаючи слідів від клею. Забезпечує 
надійну адгезію до поверхонь, таких як лаковані двері або мол-
дінги. Залишає дуже чіткі краї без підтікання. 

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м
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мм

мм

мм

мм
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Захисна стрічка для фарбування з легкою адгезією до крихких, 
гладких і свіжопофарбованих поверхонь. Може залишатися до 
7 днів, не залишаючи слідів від клею. Залишає дуже чіткі краї 
без підтікання. 

СТРІЧКИ
Артикул Розмір Упаковка



ОДЯГ МАЛЯРА



Штани ТМ BLÅKLÄDER (Швеція) для малярів зі стрей-
чем. Функціональні особливості: чорні вставки, що тяг-
нуться, на колінах та інших ділянках для комфортної 
роботи. Посилення: обладнані системою CORDURA® 
посилений захист в кишенях для цвяхів, в кишені для 
великого пальця і на колінах. Кишені: задні кишені та 
кишені на ногах спеціально пристосовані для наповню
вачів та пензлів, кишеня для ручки та кишеня для ножа. 
Вставні кишені: кишені для захисних вставок колін. 
Кишені для цвяхів мають підвіски для інструментів. 
Також є внутрішня кишеня для телефона. 100% бавов-
на, 240 г/м².

Штани Teknos для малярів.

 Кепка Teknos для малярів.

ОДЯГ МАЛЯРА Артикул Розмір Упаковка



TЕКНОС - це міжнародна компанія з               
виробництва лакофарбових матеріалів, 
яка присутня в більш ніж 20 країнах 
Європи, Азії та США.

ЗагальнаЗагальна чисельність персоналу складає  
приблизно 1800 людей, а річний об‘єм        
продажів за 2019 рік становить близько 
398 мільйонів євро.

ТекносТекнос є одним з провідних виробників          
лакофарбових матеріалів промислового      
призначення, а також займає міцні пози-
ції у виробництві архітектурно-будівель-
них та побутових фарб.

Текнос робить світ довготривалішим,            
забезпечуючи надійний захист виробів          
сучасними лакофарбовими матеріалами 
та високотехнологічними рішеннями. 
Текнос завжди працює в тісній співпраці 
із своїми клієнтами.

ЗаснованаЗаснована в 1948 році, компанія Текнос є 
однією з великих компаній Фінляндії, в 
основі якої лежить сімейний бізнес.
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