
ДЛЯ СТЕЛЬ І  СТІН ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕННЯ

ІНТЕР'єРНі ФАРБИ



Матеріали серІЇ TIMANTTI – фарби професійного рівня, призначені для довготривалого 
захисту та ізоляції пофарбованих поверхонь. Застосовується у приміщеннях з високим 
рівнем вологи або там, де потрібне часте миття. У випадках, коли перед ремонтним по-
фарбуванням не вдається видалити з поверхні різноманітні плями, котрі можуть просту-
пити на фінішне покриття, тоді матеріали серії TIMANTTI особливо необхідні. 

TIMANTTI 7 матовий спеціальний акрилат
Водорозчинна особлива акрилатна фарба для поверхонь в сухих і вологих приміщен-
нях. Застосовується, особливо, для фарбування стін і стель, де поверхням необхідна 
хороша стійкість до миття та зносу, наприклад, у кухнях, ванних кімнатах, коридорах, 
дитячих закладах, школах, лікарнях, підприємствах харчової промисловості та інших 
приміщеннях. Фінішна фарба TIMANTTI 7 рекомендована для покриття поверхонь у 
приміщеннях з категорією зносостійкості RL 04 и RL 05. Наноситься на нові поґрунто-
вані або раніше пофарбовані бетонні поверхні, штукатурку, цеглу, дерев’яні та інші по-
верхні. Містить домішки, що попереджують розвиток плісняви.

ГЛЯНЕЦЬ:
ВИТРАТИ:
ТОНУВАННЯ: 

БАЗА:

матова
8 м2/л
можна тонувати у світлі відтінки згідно з картою 
кольорів TEKNOS для внутрішніх поверхонь
1 (біла), 3

НАПОВНЕННЯ/ ОБ'ЄМ ТАРИ:  0,9/1 л, 2,7/3 л, 9/10 л, 18/20 л

TIMANTTI 3 ґрунтівна фарба
Водорозчинна акрилатна ґрунтівна фарба для стель і стін всередині приміщення. 
Має високу адгезію та оптимально підходить для підвищення стійкості фінішних фарб 
TIMANTTI та інших інтер'єрних фарб TEKNOS. Також може використовуватися в 
якості фінішного покриття стель і для ґрунтування поверхонь під шпалери. Ґрунтовка 
TIMANTTI 3 рекомендована для комбінованих покриттів поверхонь у приміщеннях з  
категорією зносостійкості RL 04. Застосовується для бетонних, поштукатурених, 
зашпакльованих, цегляних та інших поверхонь. TIMANTTI 3 можна застосовувати на 
гальванізованих поверхнях листової сталі, наприклад, повітровідвідники. Фарба 
також придатна для повторного фарбування поверхонь, пофарбованих алкідними 
або дисперсійними фарбами.
ГЛЯНЕЦЬ:
ВИТРАТИ:

ТОНУВАННЯ: 

глибоко матова
8 м2/л
біла, можна тонувати у світлі відтінки згідно з 
картою кольорів TEKNOS для внутрішніх поверхонь

НАПОВНЕННЯ/ ОБ'ЄМ ТАРИ:  0,9/1 л, 2,7/3 л, 9/10 л, 18/20 л

TIMANTTI 20 напівматовий спеціальний акрилат
Водорозчинна особлива акрилатна фарба для поверхонь в сухих і вологих приміщен-
нях. Застосовується, особливо, для фарбування стін і стель, де поверхням необхідна 
хороша стійкість до миття та зносу, наприклад, у кухнях, ванних кімнатах, коридорах, 
дитячих закладах, школах, лікарнях, підприємствах харчової промисловості та інших 
приміщеннях. Фінішна фарба TIMANTTI 20 рекомендована для покриття поверхонь у 
приміщеннях з категорією зносостійкості RL 04 и RL 05. Наноситься на нові поґрунто-
вані або раніше пофарбовані бетонні поверхні, штукатурку, цеглу, дерев’яні та інші 
поверхні. Містить домішки, що попереджують розвиток плісняви.
ГЛЯНЕЦЬ:
ВИТРАТИ:
ТОНУВАННЯ:  

напівматова
8 м2/л
можна тонувати у світлі відтінки згідно з картою 
кольорів TEKNOS для внутрішніх поверхонь
1 (біла), 3 

НАПОВНЕННЯ/ ОБ'ЄМ ТАРИ:  0,9/1 л, 2,7/3 л, 9/10 л, 18/20 л

Разом з вологозахисним покриттям
ТIMANTTI W входить до системи 
фарбування вологих приміщень, 
схваленої в Швеції (Maleribranschens
Vatrumskontroll).

TIMANTTI
МатерІалИ спецІального ЗАСТОСУВАННЯ З вИсокими 
ЕксплуатацІЙнИми  характеристиками

БАЗА:



Категорія зносостійкості RL 04
Внутрішні приміщення з високими експлуатаційними характеристиками.
Поверхні у приміщеннях категорії RL 04 піддаються високим механічним 
навантаженням (стирання поверхні), а також повинні витримувати часте 
миття. Місця загального користування, що відносяться до категорії RL04: 
школи, дитячі садки, лікарні, спортивні споруди, місця громадського харчування 
тощо.

Категорія зносостійкості RL 05
Внутрішні приміщення з високими експлуатаційними характеристиками, а 
також вологим режимом експлуатації.
Поверхні у приміщеннях категорії RL 05 піддаються високим механічним 
навантаженням (стирання поверхні), можуть контактувати з водою, або вода 
може конденсуватися на поверхні, такі поверхні також повинні витримувати 
часте миття. До таких приміщень відносяться: ванні кімнати, душові, промивні, 
громадські вбиральні, опалювальні приміщення тощо.

TIMANTTI CLEAN гігієнічна фарба для внутрішніх робіт
Водорозчинна акрилатна напівматова фарба, що сприяє покращенню гігієни у примі-
щеннях. Містить антимікробну технологію BioCote®, яка створює на поверхнях покрит-
тя, що є несприятливим для життєдіяльності мікробів. Рекомендована для використан-
ня у закладах, де вимоги до гігієнічних властивостей лакофарбового покриття відігра-
ють важливу роль, на кшталт лікарень, поліклінік, інших закладів охорони здоров’я, 
санаторіїв, дитячих садків, шкіл, інших громадських організацій, а також приміщень 
харчової промисловості.

ГЛЯНЕЦЬ:

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ: 

ВИТРАТИ:
ТОНУВАННЯ: 

БАЗА:

напівматова
дуже висока. Можна неодноразово мити (стійкість до 
подряпин у вологому стані: клас 1, більш ніж 5000 
проходів щіткою)
6-8 м2/л
можна тонувати у світлі та насичені відтінки згідно з 
картою кольорів TEKNOS для внутрішніх поверхонь
1 (біла), 3

НАПОВНЕННЯ/ ОБ'ЄМ ТАРИ:  0,9/1 л,  2,7/3 л, 9/10 л, 18/20 л

TIMANTTI 40 напівглянцевий спеціальний акрилат
Водорозчинна особлива акрилатна фарба для поверхонь в сухих і вологих приміщен-
нях. Застосовується, особливо, для фарбування стін і стель, де поверхням необхідна 
хороша стійкість до миття та зносу, наприклад, у кухнях, ванних кімнатах, коридорах, 
дитячих закладах, школах, лікарнях, підприємствах харчової промисловості та інших 
приміщеннях. Фінішна фарба TIMANTTI 40 рекомендована для покриття поверхонь у 
приміщеннях з категорією зносостійкості RL 04 и RL 05. Наноситься на нові поґрунто-
вані або раніше пофарбовані бетонні поверхні, штукатурку, цеглу, дерев’яні та інші 
поверхні. Містить домішки, що попереджують розвиток плісняви.

ГЛЯНЕЦЬ:
ВИТРАТИ:

ТОНУВАННЯ:

напівглянцева
8 м2/л
біла, можна тонувати у світлі відтінки згідно з 
картою кольорів TEKNOS для внутрішніх поверхонь

НАПОВНЕННЯ/ ОБ'ЄМ ТАРИ:    2,7/3 л, 9/10 л

TIMANTTI W вологозахисне покриття
Водорозчинний акрилат для вологоізоляційних робіт, що утворює паронепроникну 
плівку. Використовується в якості вологоізоляційної ґрунтовки для стін і стель, які по-
тім покривають фінішними фарбами серії ТIMANTTI. Можна використовувати на 
шпакльованій або бетонній поверхні, різноманітних будівльних плитах, скловолокнис-
тих шпалерах, закріплених відповідним клеєм.

ВИТРАТИ: 

КОЛІР:

4-8 м2/л

прозорий зелений

наПолнение / объем Тары:  3 л, 10 л
Разом з ТIMANTTI 20 входить до 
системи пофарбування для воло-
гих приміщень, схваленої у Швеції 
(Maleribranschens Vatrumskontroll).

Продукція, що відноситься до класу емісії М1, не виділяє у повітря летких речовин зовсім (летких органічних з’єд-
нань, канцерогенних речовин, аміаку та формальдегіду), або виділяє в дуже малій, незначній кількості та прак-
тично не має запаху. Матеріали, що мають маркування M1, є найбільш безпечним продуктом для алергіків та 
людей, що страждають захворюваннями дихальних шляхів.
Антимікробна технологія BioCote® заснована на всесвітньо визнаній бактерицидній дії іонів срібла. Після 
нанесення на поверхню покриття забезпечить міцний захист від бактерій, у тому числі таких супербактерій, як 
MRSA та E.coli.

Символ Асоціації з алергічних та астматичних захворювань Фінляндії. Фарба є екологічно безпечною та гіпо-
алергенною, немає специфічного запаху, не містить розчинників та інших подразнюючих речовин, котрі виді-
ляються під час випаровування лакофарбового покриття.



Компанія TEKNOS є одним із провідних європейсь-
ких виробників лакофарбових матеріалів промисло-
вого призначення, а також займає сильні позиції у 
виробництві архітектурно-будівельних і побутових 
фарб.

Компанія TEKNOS здійснює виробництво у  семи кра-
їнах: Фінляндії, Швеції, Данії, Германії, Польщі, Росії 
та Китаї. Окрім цього, компанія присутня більш ніж у 
20 країнах Європи та Азії, а також у США. 

Надаючи потужну технічну підтримку та постійно ін-
вестуючи у науково-технічні розробки, TEKNOS праг-
не бути найкращим партнером для своїх клієнтів. 

Компанія TEKNOS, заснована у 1948 році, є однією з 
найбільших компаній у Фінляндії, в основі яких ле-
жить сімейний бізнес.

МИ РОБИМО СВІТ ДОВГОТРИВАЛІШИМ

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




