
РІШЕННЯ ДЛЯ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТА 
ГРОМАДСЬКОГО 

ТРАНСПОРТУ
Системи захисних покриттів TEKNOS



Компанія TEKNOS також пропонує атмосфе-
ростійкі покриття для інформаційних табло, що 
встановлюються на залізничних  станціях. 
Передові технології TEKNOS і накопичений 
досвід у виробництві покриттів для найвимог-
ливіших професіоналів дозволять створювати 
покриття, що відповідає найвищим стандар-
там. Оскільки залізничний та громадський 
транпорт повинен функціонувати незалежно 
від погодних умов, чи то дощ або сніг, а також в 
умовах хутко-змінних температур, потрібно 
якнайкраще захистити його від корозії та ви-
цвітання. Окрім цього, пофарбовані поверхні 
залізничного транспорту повинні зберігати 
прекрасний зовнішній вигляд після численного

миття із застосуванням агресивних очищува-
льних засобів. Покриття TEKNOS не тільки 
відповідають всім вищепереліченим вимогам, 
але й є найбільш економічними, тому що га-
рантують тривалий міжремонтний період. 
Технічна підтримка TEKNOS, а також швидке 
та надійне постачання забезпечують безпе-
рервний виробничий процес без непередба-
чених затримок і простоювання.  Спеціалісти 
TEKNOS допоможуть підібрати найвигідніше 
рішення для будь-якого завдання, пов'язаного 
із застосуванням лакофарбових матеріалів 
для обробки залізничного та громадського 
транпорту.

Випереджаючи час
Компанія TEKNOS виробляє широкий спектр покриттів, які мають високу зносостійкість, гарний 
зовнішній вигляд і відповідають різним вимогам, що висуваються до обробки залізничного та 
громадського транспорту. Ми пропонуємо великий вибір найбільш зручних у застосуванні та дов-
говічних покриттів для внутрішнього фарбування пасажирських і вантажних вагонів, інтер'єрних 
панелей, дверей, віконних рам, декоративних елементів і меблів.



СИСТЕМИ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ 
РІДКИХ ФАРБ

ПРИКЛАД УСПІШНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

ҐРУНТУВАЛЬНІ ФАРБИ:
•  TEKNOLAC PRIMER 0168
•  TEKNOPOX AQUA PRIMER 3
•  TEKNOPLAST PRIMER 5/7/8
•  TEKNODUR PRIMER 8
•  TEKNOZINC 80 SE 
ФАРБИ, ЯКІ НАНОСЯТЬСЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО
НА МЕТАЛ, І ФІНІШНІ ФАРБИ:
• TEKNOSYNT 90
•  TEKNODUR AQUA 3390
•  TEKNODUR COMBI 3560
•  TEKNODUR 100
•  TEKNOPLAST HS 150
•  INERTA 270
•  INERTA 165
СПЕЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ ПОКРИТТІВ:
• TEKNODUR 0290 -  позорий лак для ідеального 
блиску та кольоростійкості 

INFRALIT - СИСТЕМИ ПОРОШКОВИХ 
ПОКРИТТІВ
Компанія TEKNOS пропонує широкий асортимент по-
рошкових покриттів торгової марки INFRALIT для за-
лізничної промисловості на основі різних компонентів 
залежно від експлуатаційних вимог:
• Епоксидні покриття для експлуатації у  висококоро-
зійному середовищі,  в умовах механічного/хімічного 
впливу.
• Епоксидно-поліефірні матеріали для внутрішніх ро-
біт.
• Атмосферостійкі поліефірні покриття для зовнішніх 
поверхонь з високою кольоростійкістю та ступенем 
блиску.

СИСТЕМИ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ 
ПОРОШКОВИХ ФАРБ

Для підтримки ефективності виробничих процесів ми 
розробили гібридні системи покриттів, в яких рідка 
ґрунтувальна фарба є частиною системи порошкового 
покриття або навпаки.

ГІБРИДНІ СИСТЕМИ



МИ РОБИМО СВІТ 
ДОВГОТРИВАЛІШИМ

Компанія TEKNOS є одним із провідних Європейських ви-
робників лакофарбових матеріалів промислового призна-
чення, а також займає сильні позиції у виробництві архі-
тектурно-будівельних і побутових фарб. Компанія TEK-
NOS здійснює виробництво у Фінляндії, Швеції, Данії, Ні-
меччині, Польщі та Росії. Загальна чисельність персона-
лу компанії складає близько 1800 співробітників більш 
ніж у 20 країнах Європи, Азії та США, з яких більш ніж 
150 займаються науково-дослідницькою діяльністю.
Компанія TEKNOS присутня в усіх країнах, де продають-
ся матеріали TEKNOS. Надаючи потужну технічну під-
тримку та постійно інвестуючи у науково-технічні розроб-
ки, TEKNOS прагне бути найкращим партнером для своїх 
клієнтів.
Компанія TEKNOS, що заснована у 1948 році, є однією з 
найбільших компаній у Фінляндії, в основі яких лежить сі-
мейний бізнес.

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