
ТекносПРО

ФАРБИ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ



Нова серія продукції ТЕКНОСПРО - це якісні 
та технічно інноваційні рішення для повер-
хонь у професійному будівництві. Застосову- 
ючи ці матеріали як в новому будівництві, так 
під час ремонту об’єктів, ви отримаєте по-
верхні з особливо зносостійким та привабли-
вим покриттям.

Під час розробки фарб і шпаклівок серії 
ТЕКНОСПРО найбільше уваги приділялося 
зручності, легкості та швидкості роботи з ма-
теріалами.
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Інтер’єрні фарби для професіоналів



Водорозчинний прозорий пилозв’язуючий ґрунт на акриловій 
основі для внутрішніх стін і стель.

Застосовується для зв’язування пилу на бето- 
ні, цеглі, будівельних блоках та інших будіве- 
льних поверхнях всередині приміщення. 

Матеріал готовий до використання, а за по- 
треби може бути затонований у напівпрозорі 
відтінки.

Безбарвний Текноспро Баіндер не надає ко- Безбарвний Текноспро Баіндер не надає ко- 
льору та не затемнює мінеральні поверхні, на 
які наноситься.

ТЕКНОСПРО БАІНДЕР

Сухий залишок: прибл. 14%.
Витрати: прибл. 10 м2/л.
Колір: безбарвний.
Розчинник: не розбавляти.
Час висихання: від пилу – 30 хв,
подальша обробка – 1-2 год.
Нанесення:Нанесення: пензлем, валиком, безповітря-
ним розпилювачем в 1-2 шари.
Об’єм: 18 л.
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Матеріали для ґрунтування



Водорозчинний адгезійний пилозв’язуючий ґрунт на мікроакриловій 
основі для стін, стель та підлог у опалювальних та неопалюваль- 
них приміщеннях.

Застосовується для зв’язування пилу на бето- 
ні, цеглі, будівельних блоках та плитах, штука- 
турці, шпаклівці та інших будівельних поверх- 
нях всередині приміщення. Також підходить 
для бетонних поверхонь, що розташовані у за- 
хищених від атмосферного впливу місцях, на- 
приклад, у багаторівневих паркінгах. 

Матеріал готовий до використання.Матеріал готовий до використання.

Безбарвний Текноспро Баіндер Плюс не надає 
кольору та не затемнює мінеральні поверхні, 
на які наноситься.
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ТЕКНОСПРО БАІНДЕР ПЛЮС

Сухий залишок: прибл. 10%.
Витрати: прибл. 8-12 м2/л.
Колір: безбарвний.
Розчинник: не розбавляти.
Час висихання: від пилу – 30 хв,
подальша обробка – 1-2 год.
Нанесення:Нанесення: пензлем, валиком, безповітря-
ним розпилювачем в 1-2 шари залежно від 
пористості поверхні.
Об’єм: 5 л, 9 л, 18 л.

Матеріали для ґрунтування



Глибоко матова водорозчинна адгезійна ґрунтуюча фарба на 
акрилатній основі для сухих внутрішніх приміщень. 

Застосовується у якості ґрунтовки для повер- 
хонь у сухих приміщеннях, таких як стіни та 
стелі у житлових та офісних приміщеннях, у 
приміщеннях складів та виробничих цехів. У 
якості поверхневої фарби для стель та повіт- 
ровідводів у сухих приміщеннях. Для бетон- 
них, поштукатурених, зашпакльованих, цегля- 
них, дерев’яних поверхонь, а також поверхонь них, дерев’яних поверхонь, а також поверхонь 
будівельних плит.

Надійна ґрунтуюча фарба для нових непо- 
фарбованих поверхонь стін і стель.

За допомогою тонуючих паст фарбі можна на- 
дати світлих відтінків згідно з картою кольорів 
для внутрішніх поверхонь. Можуть бути не- 
значні відхилення кольору від еталону.
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ТЕКНОСПРО ПОХ’Я

Матеріали для ґрунтування



Глибоко матова спеціальна водорозчинна акрилатна фарба для 
внутрішніх сухих приміщень. 

Застосовується для нових або раніше пофар- 
бованих стель з високими вимогами до кінце- 
вого результату. Підходить для бетонних, по- 
штукатурених, зашпакльованих, цегляних по- 
верхонь та поверхонь інших будівельних плит.

Вишукана біла фарба найвищої якості для 
стель, що дозволяє отримати матове покриття 
без відблисків навіть на склепінних стелях і ар- 
ках. Фарба має відмінну покривну здатність і 
дуже добре розподіляється по поверхні. Мате- 
ріал легкий у використанні – відсутні всілякі 
смуги, рабочі шви та проходи від валика.
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ТЕКНОСПРО КАТТО

Матеріали для стель



Глибоко матова зносостійка акрилатна дисперсійна фарба для 
внутрішніх сухих приміщень, що підсилена алкідом. 
ТЕКНОСПРО 5 - це акрилатна модифікована алкідом 
глибоко матова дисперсійна фарба для внутрішніх примі- 
щень, що не містить розчинників. Завдяки відмінній зно- 
состійкості її можна застосовувати і в приміщеннях гро- 
мадського використання. Технічні характеристики мате- 
ріала відповідають найсуворішим вимогам щодо профе- 
сійного застосування у будівництві. 
ТЕКНОСПРО 5 – це безпечна фарба як для малярів, так ТЕКНОСПРО 5 – це безпечна фарба як для малярів, так 
і для користувачів приміщень, де вона використовувала- 
ся. Вона відноситься до категорії М1 щодо викидів шкід- 
ливих речовин (повна відсутність розчинників та інших 
шкідливих речовин).
Фарба легко наноситься, ідеально розтікається по повер- Фарба легко наноситься, ідеально розтікається по повер- 
хні та має мінімальні втрати під час нанесення. Вона ут- 
ворює рівне матове покриття, що має гарний зовнішній 
вигляд та невеликий відблиск при боковому освітленні. 
Фарба утворює стійке та міцне покриття та протягом три- 
валого часу зберігає найтонші відтінки, задані замовни- 
ком. 
Застосовується для нових або раніше пофарбованих бе- Застосовується для нових або раніше пофарбованих бе- 
тонних, поштукатурених, зашпакльованих, цегляних по- 
верхонь, а також поверхонь будівельних плит. Підходить 
для фарбування стін і стель у житлових та офісних при- 
міщеннях. До того ж фарбу можна застосовувати для пе- 
рефарбування поверхонь, раніше пофарбованих алкід- 
ними та  дисперсійними фарбами.

ТЕКНОСПРО 5
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Матеріали для стін



Матова акрилатна дисперсійна зносостійка фарба для внутрішніх 
сухих приміщень.
ТЕКНОСПРО 7 - це акрилатна матова дисперсійна фар- 
ба для внутрішніх приміщень, що не містить розчинників. 
Завдяки відмінній зносостійкості її можна застосовувати і 
в приміщеннях громадського використання. Технічні ха- 
рактеристики матеріала відповідають найсуворішим ви- 
могам щодо професійного застосування у будівництві. 
ТЕКНОСПРО 7 – це безпечна фарба як для малярів, так ТЕКНОСПРО 7 – це безпечна фарба як для малярів, так 
і для користувачів приміщень, де вона використовувала- 
ся. Вона відноситься до категорії М1 щодо викидів шкід- 
ливих речовин (повна відсутність розчинників та інших 
шкідливих речовин).
Фарба легко наноситься, ідеально розтікається по по- Фарба легко наноситься, ідеально розтікається по по- 
верхні та має мінімальні втрати під час нанесення. Вона 
утворює рівне матове покриття, що має гарний зовнішній 
вигляд та невеликий відблиск при боковому освітленні. 
Фарба утворює стійке та міцне покриття та протягом три- 
валого часу зберігає найтонші відтінки, задані замовни- 
ком. 
Застосовується для нових або раніше пофарбованих бе- Застосовується для нових або раніше пофарбованих бе- 
тонних, поштукатурених, зашпакльованих, цегляних по- 
верхонь, а також поверхонь будівельних плит. Підходить 
для фарбування стін і стель у житлових та офісних при- 
міщеннях. До того ж фарбу можна застосовувати для пе- 
рефарбування поверхонь, раніше пофарбованих алкід- 
ними та  дисперсійними фарбами.
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ТЕКНОСПРО 7

Сухий залишок: прибл. 40%.
Витрати:
раніше пофарбована поверхня – 10-12 м²/л; 
зашпакльована поверхня та ДВП – 7-10 м²/л; 
бетонна, поштукатурена поверхня – 4-7 м²/л.
Колір:Колір: база 1 (білий) і база 3 (прозорий). То-
нується згідно з картою відтінків для інтер’є-
рів та каталогами кольорів RAL, NCS.
Розчинник: вода.
Час висихання: від пилу – 30 хв,
подальша обробка – 1 год.
Зносостійкість: стійкість до вологого сти-
рання відповідає 1 класу згідно з EN 13300 
(ISO 11998). Витримує більше 10000 прохо-
дів щіткою, SFS 3755.
Нанесення: пензелем, валиком, безповітря-
ним розпилювачем в 1-2 шари.
Об’єм: 2,7 л, 9 л, 18 л.

Матеріали для стін



Матова акрилатна дисперсійна зносостійка фарба для внутрішніх 
сухих приміщень, підсилена алкідом. 
ТЕКНОСПРО 10 - це акрилатна модифікована алкідом 
матова дисперсійна фарба для внутрішніх приміщень, 
що не містить розчинників. Завдяки відмінній зносостій- 
кості її можна застосовувати і в приміщеннях громадсько- 
го використання. Технічні характеристики матеріала від- 
повідають найсуворішим вимогам щодо професійного за- 
стосування у будівництві. 
ТЕКНОСПРО 10 – це безпечна фарба як для малярів, ТЕКНОСПРО 10 – це безпечна фарба як для малярів, 
так і для користувачів приміщень, де вона використову- 
валася. Вона відноситься до категорії М1 щодо викидів 
шкідливих речовин (повна відсутність розчинників та ін- 
ших шкідливих речовин).
Фарба легко наноситься, ідеально розтікається по повер- Фарба легко наноситься, ідеально розтікається по повер- 
хні та має мінімальні втрати під час нанесення. Вона ут- 
ворює рівне матове покриття, що має гарний зовнішній 
вигляд та невеликий відблиск при боковому освітленні. 
Фарба утворює стійке та міцне покриття та протягом три- 
валого часу зберігає найтонші відтінки, задані замовни- 
ком. 
Застосовується для нових або раніше пофарбованих бе- Застосовується для нових або раніше пофарбованих бе- 
тонних, поштукатурених, зашпакльованих, цегляних по- 
верхонь, а також поверхонь будівельних плит. Підходить 
для фарбування стін і стель у житлових та офісних при- 
міщеннях. До того ж фарбу можна застосовувати для пе- 
рефарбування поверхонь, раніше пофарбованих алкід- 
ними та  дисперсійними фарбами. TEKNOSPRO Фарби для професіоналів   9

ТЕКНОСПРО 10

Сухий залишок: прибл. 38%.
Витрати:
раніше пофарбована поверхня – 10-12 м²/л; 
зашпакльована поверхня та ДВП – 7-10 м²/л; 
бетонна, поштукатурена поверхня – 4-7 м²/л.
Колір:Колір: база 1 (білий) і база 3 (прозорий). То-
нується згідно з картою відтінків для інтер’є-
рів та каталогами кольорів RAL, NCS.
Розчинник: вода.
Час висихання: від пилу – 30 хв,
подальша обробка – 1 год.
Зносостійкість: стійкість до вологого сти-
рання відповідає 1 класу згідно з EN 13300 
(ISO 11998). Витримує більше 10000 прохо-
дів щіткою, SFS 3755.
Нанесення: пензелем, валиком, безповітря-
ним розпилювачем в 1-2 шари.
Об’єм: 2,7 л, 9 л, 18 л.

Матеріали для стін



Водорозчинна шпаклівка для машинного нанесення, що готова до 
застосування.

Застосовується для вирівнювання швів та су- 
цільного вирівнювання поверхонь стін і стель 
у сухих приміщеннях, де потрібні відмінні за- 
повнюючі властивості. Можна застосовувати 
на гіпсі, волокнистій плиті, бетоні, легкому бе- 
тоні, штукатурці тощо.

TEKNOSPRO SX містить високоякісний доло- TEKNOSPRO SX містить високоякісний доло- 
мітовий мармур, який надає шпаклівці відмін- 
них заповнюючих властивостей та білого 
кольору.
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ТЕКНОСПРО SX

Сухий залишок: прибл. 43%.
Товщина шару: 0-5 мм.
Розмір часток: макс. 0,3 мм.
Витрати: при суцільному вирівнюванні з 
товщиною шару 1 мм – 1 м²/л;
при частковому та шовному подвійному випри частковому та шовному подвійному ви-
рівнюванні на гіпсовій пластині – 0,3 м²/л.
Колір: білий.
Чистка інструментів: вода.
Час висихання: 2-3 год залежно від товщи-
ни шару.
Нанесення: розпилювачем. Кількість шарів 
залежить від нерівності поверхні.
Об’єм: 15 л.

Матеріали для шпаклювання



Маркування щодо наявності сертифікатів на упаковці продукта говорить про його 
безпеку для навколишнього середовища і здоров’я людини.
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Маркування М1 говорить про те, що продукт відповідає вимогам щодо кількості ви- 
кидів шкідливих речовин до атмосфери та рівню підтримки здорового повітря всере- 
дині приміщення. Будівельні матеріали та фарби для використання всередині примі- 
щень поділені на три класи, серед яких М1 є найсуворішим у відношенні до речовин, 
що випаровуються у повітря. До класу М1 відносяться лакофарбові матеріали з най- 
нижчим рівнем викиду речовин до атмосфери, зокрема до повітря приміщень. Кла- 
сифікація створена та регулюється фінським товариством з будівництва Rakennus- 
tieto.tieto.

Сертифікати та спеціальні знаки

Знак CE на етикетці говорить про те, що продукт відповідає всім вимогам і нормам, 
що встановлені Європейським Союзом відносно використання цього продукта. Для 
отримання маркування СЕ лакофарбовим матеріалам необхідно пройти незалежну 
експертизу для підтвердження заявленої якості фарби та результатів пофарбування.



ТОВ «ТЕКНОС»
Тел/ факс +38 (044) 359 0 333
teknos.ukraine@teknos.com
teknos.com
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