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5 ПРИЧИН ОБРАТИ
KARTEX - це цілісна самостійна лінійка для 
авторемонту, і у Вас лише один бренд, 
але безліч рішень!

1 Продукція KARTEX вигідно вирізняється 
з-поміж інших брендів оптимальним спів-
відношенням європейської якості та доступ-
ної української ціни, і тому Ви гідно заро-
бляєте на авторемонті!  KARTEX- це якісна, технологічно стандар-

тизована продукція, і Ви отримуєте 
якісний авторемонт під ключ!

Наша Команда KARTEX  - це професійні 
технологи та менеджери, які проконсуль-
тують та запропонують Вам комплексні 
прибуткові бізнес-рішення, і Ви дійсно 
відчуваєте супер підтримку та сервіс!

Асортимент KARTEX завжди доступний в 
регіональних точках продажу по всій тери-
торії України та у мережі «Епіцентр»,  і Ви 
легко стаєте частиною української родини 
KARTEX!
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УКРАЇНСЬКА ЦІНА, 
ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ!

високоякісну асортиментну лінійку KARTEX.  
Продукція KARTEX від шпаклівок та фарб до 
супутніх товарів виготовляється на сучасних 
промислових підприємствах в Німеччині, Італії 
та Польщі, керованих відповідно до строгих 
європейських стандартів ISO 9001, ISO 9002.

Сучасна українська компанія STOGRUP представляє 
KARTEX  - лінійку якісних авторемонтних матеріалів.
Багаторічний досвід роботи в автомобільній галузі, 
знання ринку, розуміння очікувань клієнтів та аналіз 
рентабельності матеріалів для виконання професій-
ного авторемонту - все це дозволило нам створити    
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Зміст каталогу

ОСНОВНІ ЕТАПИ КУЗОВНОГО РЕМОНТУ

Антигравійне покриття / Герметик ущільнюючий під пензель /

Види фарб та властивості фарб / Фарба для колісних дисків / Фарба структурна / Система 
базових підкладок / Базова автоемаль / Каталог кольорів бази / Акрилова автоемаль / Каталог 
кольорів акрилу / Алкідна автоемаль / Каталог кольорів алкіду / Дефекти при фарбуванні авто-
мобіля: види та причини виникнення /

Види лаків, робота з ними / Лак MS 2:1 / Затверджувач MS 2:1 / Лак HS 2:1 / Затверджувач HS 2:1 /
Універсальний затверджувач 2К 2:1 / Розчинник для переходів /

Підготовка до фарбування / Маскувальна стрічка біла / Маскувальна стрічка коричнева /
Маскувальна пластикова плівка /

ШПАКЛІВКИ ТА НАПОВНЮВАЧІ

ГРУНТІВКИ 

ГЕРМЕТИК ТА АНТИГРАВІЙ 1615

Види шпаклівок / Області застосування  / Універсальна шпаклівка / Універсальна шпаклівка 
синього кольору / Шпаклівка ALU / Шпаклівка GLASS / Шпаклівка LIGHT / Шпаклівка FEIN  /
Шпаклівка SPRAY / Шпаклівка для пластику BUMPER  / Поліефірна смола / Суміш ремонтна /
Скломат  / Можливі дефекти при роботі з шпаклівками та методи усунення /   

Види грунтівок/ Основне призначення / Антикорозійний грунт 992 / Грунт для пластику /
Грунт 2К HS 4:1 / Затверджувач HS 4:1 / Кислотний грунт  / Активатор до кислотного грунту / 

ФАРБИ ДЛЯ КУЗОВНИХ РОБІТ 2617

ЛАКИ ТА ЗАТВЕРДЖУВАЧІ 3027

ЗАСОБИ МАСКУВАННЯ 3231

НАША КОМАНДА

ПРО КОМПАНІЮ STOGRUP

---------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
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 NAVIGATION TO AUTOBODY REPAIR PROCESS

3

Основні етапи кузовного ремонтуАБЕТКА АВТОМАЛЯРА

1 Миття та знежирення поверхні 
перед початком ремонту

Зачищення старого ЛФП, іржі, 
антигравія, зварних швів2

Шпаклювання3

Шліфування шпаклівки4

Грунтування, 
антикорозійна обробка5

Шлифування грунта-
наповнювача під фарбування6

Оклеювання автомобіля 
перед фарбуванням7

Підготовка та нанесення 
базової емалі8

Підготовка та нанесення лаку9
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ШПАКЛІВКИ ТА
НАПОВНЮВАЧІ

3

 

UNI - GLASS  - ALU - BAMPER - FEIN - LIGHT - SPRAY

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШПАКЛЮВАЛЬНИХ МАС 

Київ

Наповнювальні шпаклівки швидко запов-
нюють глибокі нерівності і надають еле-
менту додаткову механічну міцність. Однак 
найчастіше вони мають грубозернисту струк-
туру і створити гладку, непористу поверхню 
нездатні, тому потребують нанесення поверх 
себе фінішних шпаклівок.

Фінішні шпаклівки - це дрібнозернисті ма-
теріали. Вони еластичні, прекрасно нано-
сяться і легко шліфуються. З одного боку, 
застосовуються як оздоблювальні після 
крупнозернистих шпаклівок, з іншого - як 
самостійна одиниця для усунення дрібних 
дефектів.  

ПРО ВИДИ ШПАКЛІВОК
Універсальні матеріали поєднують в собі якос-
ті як наповнювальних, так і доводочних шпак-
лівок. Вони можуть з однаковим успіхом вико-
ристовуватися на обох стадіях.   

Шпаклівки почали широко застосовуватися в 
кінці 50-х років. У наш час найбільшого поши-
рення при ремонті автомобільних кузовів 
отримали поліефірні шпаклівки.  

Процес вирівнювання поверхні складається з 
двох стадій: наповнення та доведення. Спочат-
ку виконується попереднє вирівнювання, «зава-
лювання» глибоких нерівностей, після чого ви-
конується остаточне доведення поверхні.

ПОШИРЕННЯ ШПАКЛІВОК

СТАДІЇ ПРОЦЕСУ

Дах
Великий ремонт:
UNI (або Light)  +

FINISH (або GLASS)   
Дрібний ремонт:

UNI+FINISH

Дах багажнику
Великий ремонт:

GLASS+LIGHT+FINISH
Дрібний ремонт:

UNI+FINISH

Двері, крила
Великий ремонт:

UNI (або LIGHT) + FINISH 
Дрібний ремонт:

UNI + FINISH

Бампери
BUMPER

Капот
Великий ремонт:

LIGHT + ALU
Дрібний ремонт:

UNI + ALU

Пороги, низ
Великий ремонт:

GLASS + UNI + 
FINISH (або ALU)
Дрібний ремонт:

UNI + FINISH
 (або ALU)

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Поліефірні шпаклівки складають-
ся з смоли на основі ненасиче-
них поліефірів і наповнювача.
В якості наповнювачів викори-
стовують суміш подрібнених до 
дрібнодисперсного стану міне-
ральних речовин, в яку може 
бути додано скловолокно, алюмі-
нієва пудра, мікро-гранули скла 
та інші складники. 

Поліефірні шпаклівки мають 
такі  властивості, як: наймен-
ша усадка (при відносно вели-
кій товщині шару, що наноситься) 
та максимальна швидкість полі-
мерізації.

Пороги, низПороги, низ

Київ



Двокомпонентна універсальна, наповнююча поліефірна синя шпаклів-
ка KARTEX, призначена для заповнення як глибоких нерівностей, так і не-
великих подряпин. Має високу механічну міцність і одночасно зберігає 
чудову гнучкість. Підходить для загрунтованих металевих, бетонних, де-
рев'яних і деяких пластмасових поверхонь. Дуже добре шліфується, не 
залишає порожнин після нанесення на поверхню. 

4

ШПАКЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА UNI

РЕКОМЕНДОВАНО
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ВАЖЛИВО

ВАЖЛИВОРЕКОМЕНДОВАНО

UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

Двокомпонентна універсальна, наповнююча поліефірна шпаклівка KARTEX 
призначена для заповнення як глибоких нерівностей, так і невеликих 
подряпин. Має високу механічну міцність і одночасно зберігає чудову 
гнучкість. Дуже добре шліфується, не залишає порожнин після нанесен-
ня на поверхню. 

Перед роботою добре перемішати вміст банки. Наносити на поверхню 
тонкими шарами протягом 4-5 хв.н / 23 ° C з моменту приготування, але 
не нижче 10 °C. В результаті чого, при нанесенні на поверхню, продукт 
стає дуже твердим, швидко сохне, не дає усадки, не тріскається. Попе-
реднє шліфування слід виконувати наждачним папером P80-P120, оста-
точне шліфування - папером P180 - P240.

LIFEHACK ВІД 

Не правильно обраний вид 
шпаклівки та грубе шліфуван-
ня можуть викликати окон-
турювання. Особливу увагу 
звертайте на місця зварюван-
ня та сильно деформовані 
поверхні.  

шпаклівку необхідно перемі-
шувати із затверджувачем
 (100 вагових частин шпаклів-
ки з 2-3 ваговими частинами 
затверджувача до отримання 
однорідного кольору).  

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
5908888880132
5908888880149
5908888880156
5908888880163
5908888880569  

Шпаклівка універсальна жовтого кольору
Шпаклівка універсальна жовтого кольору
Шпаклівка універсальна жовтого кольору
Шпаклівка універсальна жовтого кольору
Шпаклівка універсальна жовтого кольору

0,2 кг
0,5 кг
1,0 кг
1,8 кг
6,0 кг

24
12
8
6
4

ШПАКЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА 
СИНЬОГО КОЛЬОРУ

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
5908888880804 

5908888880811 

5908888880590 

Шпаклівка універсальна
синього кольору
Шпаклівка універсальна 
синього кольору
Шпаклівка універсальна 
синього кольору

0,2 кг

0,5 кг

1,8 кг

24

12

6

UNIVERSAL POLYESTER PUTTY BLUE COLOUR

наносити на поверхню тон-
кими шарами протягом 4-5 
хв.н / 23 ° C з моменту при-
готування, але не нижче 10 °C. 
В результаті чого, при нане-
сенні на поверхню, продукт 
стає дуже твердим, швидко 
сохне, не дає усадки, не тріс-
кається. Попереднє шліфу-
вання слід виконувати наж-
дачним папером P80-P120, 
остаточне шліфування - па-
пером P180 - P240.

шпаклівку необхідно перемі-
шувати з затверджувачем
(100 вагових частин шпаклів-
ки з 2-3 ваговими частинами 
затверджувача до отримання 
однорідного кольору).  

РЕКОМЕНДОВАНО

Двокомпонентна універсальна, наповнююча поліефірна шпаклівка 
призначена для заповнення як глибоких нерівностей, так і невеликих 
подряпин. Має високу механічну міцність і одночасно зберігає чудову 
гнучкість. Дуже добре шліфується, не залишає порожнин після нанесен-
ня на поверхню. 

Перед роботою добре перемішати вміст банки. Наносити на поверхню
тонкими шарами протягом 4-5 хв.н / 23 ° C з мо
не нижче 10 °C. В результаті чого, при нанесенні на поверхню, продукт 
стає дуже твердим, швидко сохне, не дає 
реднє шліфування слід виконувати наждачним папером P80-P120, оста-
точне шліфування - папером P180 - P240.

LIFEHACK ВІД 

шпаклівку необхідно перемі
шувати із затверджувачем
 (100 вагових частин шпаклів
ки з 2-3 ваговими частинами 
затверджувача до отримання 
однорідного кольору).  

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
5908888880132
5908888880149
5908888880156
5908888880163
5908888880569  

Шпаклівка універсальна жовтого кольору
Шпаклівка універсальна жовтого кольору
Шпаклівка універсальна жовтого кольору
Шпаклівка універсальна жовтого кольору
Шпаклівка універсальна жовтого кольору

0,2 кг
0,5 кг
1,0 кг
1,8 кг
6,0 кг

24
12
8
6
4

Двокомпонентна універсальна, наповнююча поліефірна синя шпаклів-
, призначена для заповнення як глибоких нерівностей, так і не-

великих подряпин. Має високу механічну міцність і одночасно зберігає 
чудову гнучкість. Підходить для загрунтованих металевих, бетонних, де-
рев'яних і деяких пластмасових поверхонь. Дуже добре шліфується, не 

100g + 2+ 3g

23°C  20-30 min4-5 min/20°C Р80 - Р180

10
0+

100g + 2+ 3g

23°C  20-30 min4-5 min/20°C Р80 - Р180

10
0+
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KLARLACK 2K MS

ШПАКЛІВКА З АЛЮМІНІЄВИМ 
ПОРОШКОМ ALU
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ШПАКЛІВКА 
З СКЛОВОЛОКНОМ GLASS

ВАЖЛИВОРЕКОМЕНДОВАНО

РЕКОМЕНДОВАНО

ВАЖЛИВО

шпаклівку необхідно перемішувати із за-
тверджувачем (100 вагових частин шпак-
лівки з 2-3 ваговими частинами затверд-
жувача до отримання однорідного кольору). 

шпаклівку необхідно перемішу-
вати із затверджувачем (100 ваго-
вих частин шпаклівки з 2-3 ваго-
вими частинами затверджувача 
до отримання однорідного кольору), 
щоб довгі волокна не перерізали-
ся шпателем. 

наносити на поверхню тонкими шара-
ми протягом 4-5 хв. / 23 ° C з моменту 
приготування, але не нижче 10 °C. В ре-
зультаті чого, при нанесенні на поверх-
ню, продукт стає дуже твердим, швидко 
сохне,  не дає усадки, не тріскається. 
Попереднє шліфування слід виконува-
ти наждачним папером P80-P120, оста-
точне шліфування - папером Р180 - Р240.

 PUTTY ALU

Двокомпонентна наповнююча поліефірна шпаклівка KARTEX містить частинки 
алюмінію, призначена для заповнення як глибоких нерівностей, так і невеликих 
подряпин. Має високу механічну міцність і одночасно зберігає чудову еластич-
ність. Температурна стійкість до 120 °С дає можливість використовувати шпак-
лівку для елементів, що нагріваються (напр. дах і капот автомобіля). Завдяки особ-
ливій структурі при шліфуванні в місцях стиків з не шпакльованою поверхнею 
не залишає межі переходів. 

наносити на поверхню тонкими ша-
рами протягом 4-5 хв. / 23 °C з момен-
ту приготування, але не нижче 10 °C. 
В результаті чого, при нанесенні на 
поверхню, продукт стає дуже твер-
дим, швидко сохне,  не дає усадки, 
не тріскається. Шліфування слід вико-
нувати наждачним папером P80-P180.

LIFEHACK ВІД 
Перед роботою добре перемішати 
вміст банки до однорідної маси.

Шпаклівка з алюмінієвим порошком сірого кольору
Шпаклівка з алюмінієвим порошком сірого кольору
Шпаклівка з алюмінієвим порошком сірого кольору
Шпаклівка з алюмінієвим порошком сірого кольору
        

Штрих-код Найменування Шт.Об’єм
5908888880217
5908888880224
5908888880477
5908888880484

0,2 кг
0,5 кг
1,0 кг
1,8 кг

24
12
8
6

PUTTY GLASS

Двокомпонентна поліефірна шпаклівка KARTEX, посилена спеціальним, 
рубаним скловолокном. Має високу механічну міцність. Рекомендується 
для застосування при наявності глибоких вм'ятин. Особливі властивості 
матеріалу дозволяють накладати його товстими шарами, що мінімізує час 
роботи і усуває великі нерівності за один раз. 

Шпаклівка з скловолокном зеленого кольору
Шпаклівка з скловолокном зеленого кольору
Шпаклівка з скловолокном зеленого кольору
Шпаклівка з скловолокном зеленого кольору

Штрих-код Найменування Шт.Об’єм
5908888880194
5908888880200
5908888880453
5908888880439

0,2 кг
0,5 кг
1,0 кг
1,8 кг

24
12
8
6

ВАЖЛИВО

РЕКОМЕНДОВАНО

наносити на поверхню тонкими шара-
ми протягом 4-5 хв. / 23 ° C з моменту 
приготування, але не нижче 10 °C. В ре-
зультаті чого, при нанесенні на поверх
ню, продукт стає дуже твердим, швидко 
сохне,  не дає усадки, не тріскається. 
Попереднє шліфування слід виконува
ти наждачним папером P80-P120, оста-
точне шліфування - папером Р180 - Р240.

Двокомпонентна поліефірна шпаклівка KARTEX, посилена спеціальним, 
рубаним скловолокном. Має високу механічну міцність. Рекомендується 
для застосування при наявності глибоких вм'ятин. Особливі властивості 
матеріалу дозволяють накладати його товстими шарами, що мінімізує час 
роботи і усуває великі нерівності за один раз. 

Штрих-код
5908888880194
5908888880200
5908888880453
5908888880439

шпаклівку необхідно перемішувати із за-
тверджувачем (100 вагових частин шпак-

говими частинами затверд-
вача до отримання однорідного кольору). 

Двокомпонентна наповнююча поліефірна шпаклівка KARTEX містить частинки 
алюмінію, призначена для заповнення як глибоких нерівностей, так і невеликих 
подряпин. Має високу механічну міцність і одночасно зберігає чудову еластич-
ність. Температурна стійкість до 120 °С дає можливість використовувати шпак-
лівку для елементів, що нагріваються (напр. дах і капот автомобіля). Завдяки особ-
ливій структурі при шліфуванні в місцях стиків з не шпакльованою поверхнею ВАЖЛИВОливій структурі при шліфуванні в місцях стиків з не шпакльованою поверхнею ВАЖЛИВОливій структурі при шліфуванні в місцях стиків з не шпакльованою поверхнею 

LIFEHACK ВІД 
Перед роботою добре перемішати 
вміст банки до однорідної маси.

Шпаклівка з алюмінієвим порошком сірого кольору
Шпаклівка з алюмінієвим порошком сірого кольору
Шпаклівка з алюмінієвим порошком сірого кольору
Шпаклівка з алюмінієвим порошком сірого кольору

Шт.Об’єм
0,2 кг
0,5 кг
1,0 кг
1,8 кг

24
12
8
6

ВАЖЛИВО

100g + 2+ 3g

23°C  20-30 min5-6 min/20°C Р80 - Р180

10
0+

100g + 2+ 3g

23°C  20-30 min5-6 min/20°C Р80 - Р180

10
0+
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ШПАКЛІВКА ЛЕГКА LIGHT  

наносити на поверхню тон-
кими шарами протягом 4-5 
хвилин / 23 ° C з моменту при-
готування, але не нижче 10 ° C.   

LIFEHACK ВІД 

Закривайте банку та тюбик. 
Правильно визначайте кіль-
кість затверджувача. Добре 
перемішуйте вміст банки до 
однорідної маси.
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РЕКОМЕНДОВАНО

шпаклівку необхідно перемі-
шувати із затверджувачем 
(100 вагових частин шпаклів-
ки з 2-3 ваговими частинами 
затверджувача) до отримання 
однорідного кольору). 

ВАЖЛИВО

ШПАКЛІВКА ФІНІШНА FEIN

Шпаклівка легка блакитного кольору
Шпаклівка легка блакитного кольору
Шпаклівка легка блакитного кольору

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
5908888880491
5908888880422
5908888880514  

0,5 кг
1,0 кг
3,0 кг

8
6
4

ВАЖЛИВОРЕКОМЕНДОВАНО

PUTTY LIGHT

Двокомпонентна поліефірна полегшена наповнююча шпаклівка KARTEX 
характеризується невеликою власною вагою (приблизно на 50% легше 
в порівнянні з іншими шпаклівками).  Переваги: хороша адгезія до по-
верхонь і низька усадка при затвердінні, що дозволяє застосовувати її 
на великих ділянках, шпаклівка легше формується, заповнюючи нерів-
ності і подряпини. Новоутворена в результаті гладка поверхня без пір 
відмінно шліфується.

PUTTY FEIN

Двокомпонентна обробна поліефірна шпаклівка KARTEX характеризується ви-
сокою заповнюваністю дрібних пір, невеликих нерівностей, подряпин і шлі-
фувальних ризиків. Має високу механічну міцність і одночасно зберігає чу-
дову гнучкість. Легко наноситься і шліфується дрібнозернистим абразивним 
папером, залишаючи дуже гладку поверхню.

наносити на поверхню тон-
кими шарами протягом 4-5 
хвилин / 23 ° C з моменту при-
готування, але не нижче 10 ° C. 
В результаті чого при нанесен-
ні на поверхню продукт стає 
дуже твердим, швидко сохне, 
не дає усадки, не тріскається. 
Шліфування слід виконувати 
наждачним папером Р150 - 
Р400.  

Шпаклівка фінішна білого кольору
Шпаклівка фінішна білого кольору
Шпаклівка фінішна білого кольору

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
5908888880170 
5908888880187 
5908888880323   

0,2 кг
0,5 кг
1,8 кг

24
12
6

шпаклівку необхідно перемі-
шувати із затверджувачем 
(100 вагових частин шпаклів-
ки з 2-3 ваговими частинами 
затверджувача) до отримання 
однорідного кольору. 

наносити на поверхню тон-
кими шарами протягом 4-5 
хвилин / 23 ° C з моменту при-
готування, але не нижче 10 ° C.   

РЕКОМЕНДОВАНО

Шпаклівка легка блакитного кольору
Шпаклівка легка блакитного кольору
Шпаклівка легка блакитного кольору

Штрих-код Найменування Об’єм
5908888880491
5908888880422
5908888880514  

0,5 кг
1,0 кг
3,0 кг

в порівнянні з іншими шпаклівками).  Переваги: хороша адгезія до по-
верхонь і низька усадка при затвердінні, що дозволяє застосовувати її 
на великих ділянках, шпаклівка легше формується, заповнюючи нерів-
ності і подряпини. Новоутворена в результаті гладка поверхня без пір 
відмінно шліфується.

100g + 2+ 3g

23°C  20-30 min5-6 min/20°C Р100 - Р240

10
0+

100g + 2+ 3g

23°C  20-30 min4-5 min/20°C Р150 - Р400

10
0+
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KLARLACK 2K MS

ШПАКЛІВКА РІДКА SPRAY  
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ШПАКЛІВКА ДЛЯ ПЛАСТИКУ 
BUMPER

Шпаклівка рідка білого кольору

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
59088888800552 1,2 кг 6

ВАЖЛИВО

Шпаклівка для пластику чорного кольору
Шпаклівка для пластику чорного кольору

Штрих-код Найменування Шт.Об’єм
5908888880347
5908888880354

0,2 кг
0,5 кг

24
12

BUMPER PLASTIC

РЕКОМЕНДОВАНО

РЕКОМЕНДОВАНО ВАЖЛИВО

 PUTTY SPRAY

Рідка шпаклівка KARTEX призначена для нанесення методом пневматич-
ного набризку на горизонтальні і вертикальні поверхні. Утворює безпо-
ристе вирівнювання поверхні з невеликими тріщинами, дозволяє отри-
мувати дуже гладку поверхню навіть на великих площах.
Переваги: хороша адгезія до металевих поверхонь, відмінно шліфується, 
ізолює акрилові грунти і лаки від поліефірних шпаклівок.

наносити за допомогою пісто-
лета-розпилювача з діаме-
тром сопла 2,2-3 мм під тис-
ком 3-4 бари, в 1-3 шари за-
гальною товщиною не біль-
ше 0,5 мм, протягом 15-20 хв. 
з моменту приготування, при 
температурі не нижче 10 ° C.   

шпаклівку необхідно перемішу-
вати із затверджувачем (100 ва-
гових частин шпаклівки з 2-3 ва-
говими частинами затверджу-
вача до отримання однорідно-
го кольору). Застосування зай-
вої кількості затверджувача мо-
же призвести до зміни кольору 
подальшого лакофарбового по-
криття.

LIFEHACK ВІД 
Використовуйте чистий інструмент для нанесення.  
Не шліфуйте з водою.

Двокомпонентна поліефірна заповнююча шпаклівка з високою еластич-
ністю призначена для вирівнювання подряпин і вм'ятин перед нанесен-
ням грунту. Має хорошу еластичність і адгезію до більшості пластмас (за 
винятком поліетилену і поліпропілену), а також до металу, дереву та бето-
ну. Стійка до впливу розчинників, кислот, лугів, а також сольових розчи-
нів в незначній концентрації.   

шпаклівку необхідно перемішу-
вати із затверджувачем (100 ваго-
вих частин шпаклівки з 2-3 ваго-
вими частинами затверджувача 
до отримання однорідного кольору). 

наносити на поверхню тонкими шара-
ми протягом 4-5 хв. / 23 ° C з моменту 
приготування, але не нижче 10 °C. В ре-
зультаті чого, при нанесенні на поверх-
ню, продукт стає дуже твердим, швидко 
сохне,  не дає усадки, не тріскається. 
Попереднє шліфування слід виконува-
ти наждачним папером P80-P120, оста-
точне шліфування - папером Р180 - Р240.

5908888880347
5908888880354

ну. Стійка до впливу розчинників, кислот, лугів, а також сольових розчи-
нів в незначній концентрації.   

наносити на поверхню тонкими шара-
ми протягом 4-5 хв. / 23 ° C з моменту 
приготування, але не нижче 10 °C. В ре-
зультаті чого, при нанесенні на поверх
ню, продукт стає дуже твердим, швидко 
сохне,  не дає усадки, не тріскається. 
Попереднє шліфування слід виконува
ти наждачним папером P80-P120, оста-
точне шліфування - папером Р180 - Р240.

Упаковка, шт.

шпаклівку необхідно перемішу-
вати із затверджувачем (100 ва-
гових частин шпаклівки з 2-3 ва-
говими частинами затверджу-
вача до отримання однорідно-
го кольору). Застосування зай-
вої кількості затверджувача мо-
же призвести до зміни кольору 
подальшого лакофарбового по-

3-4 bar

100g + 3 + 4g

23°C  120 min Р240 - Р320

10
0+

5-6 min/20°C 

100g + 2 + 3g

23°C  20-30 min Р80 - Р180

10
0+
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ПОЛІЕФІРНА СМОЛА  

LIFEHACK ВІД 
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УВАГА!

СУМІШ РЕМОНТНА ДЛЯ 
ПЛАСТИКУ ТА МЕТАЛУ

Поліефірна смола прозора

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
59088888800330   1,0 кг 6

УВАГА!

ЛАМІНУВАННЯ

REPAIR RESIN

REPAIR BOX

Не застосовувати продукт на 
грунтівці з кислотними затверд-
жувачами, однокомпонентних 
акрилових і нітроцелюлозних 
грунтівках, а також на термо-
пластичних лаках (T.P.A).
Добре перемішуйте вміст бан-
ки до однорідної маси.

Чи знали ви?
Корозія – це процес руйнування 
металу в результаті хімічного та 
електрохімічного взаємодії з дов-
кіллям. А ось іржа - це власне 
один із результатів цього про-
цесу. Хоча корозію найчастіше 
пов’язують з металами, від неї 
також «страждають» бетон, ка-
мінь, кераміка, дерево, пластик. 
По відношенню до полімерних 
матеріалів найчастіше, правда, 
використовують термін старін-
ня чи деструкція.       

Суміш ремотна прозора

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
59088888800231  0,25 кг 12

Комплект ремонтний, призначений для заповнення нерівностей в 
металі і зміцнення місць, пошкоджених корозією: фрагментів кузо-
вів автомобілів, кемпінгових причепів, човнів і яхт, методом ручно-
го ламінування. Нанесений шар стійкий до впливу високої темпера-
тури (до 80 ° C) масел, мастил і бензину. До складу комплекту вхо-
дить поліефірна смола, затверджувач і тканина зі скловолокна.  

змішати поліефірну смолу з додаванням 2-3% затверджувача, на-
нести суміш на знежирену і очищену від іржі поверхню, притисну-
ти до ремонтованої поверхні шматок скловолоконної тканини, потім 
поверх нанести решту суміші. Під час ламінування слід видалити пу-
хирці повітря. Рекомендована температура роботи: від + 15ºС до  + 25ºС.

час придатності суміші до вживання при t + 20 ° C становить 8-10 хв.   

Поліефірна смола KARTEX призначена для ламінування ручним мето-
дом і методом розпилення під час фарбувально-кузовних робіт для за-
повнення великих дірок, проржавілих западин. Характеризується лег-
кістю нанесення, стійкістю до впливу мастильних матеріалів, технічних 
масел, розбавлених кислот, високою еластичністю. Дуже хороша адге-
зія до металів, дерева, ламінату, каменю забезпечує широке застосу-
вання даного продукту. У поєднанні зі скломатом KARTEX представляє 
твердий, пружний і стійкий до механічних пошкоджень ламінат. Ідеаль-
но підходить для ремонту значних, пошкоджених корозією, ділянок 
корпусу човнів, яхт, а також будь-яких виробів з ламінату.      

вів автомобілів, кемпінгових причепів, човнів і яхт, методом ручно-
го ламінування. Нанесений шар стійкий до впливу високої темпера-
тури (до 80 ° C) масел, мастил і бензину. До складу комплекту вхо-
дить поліефірна смола, затверджувач і тканина зі скловолокна.  

змішати поліефірну смолу з додаванням 2-3% затверджувача, на-
нести суміш на знежирену і очищену від іржі поверхню, притисну-
ти до ремонтованої поверхні шматок скловолоконної тканини, потім 
поверх нанести решту суміші. Під час ламінування слід видалити пу-

+ 25ºС.

час придатності суміші до вживання при t + 20 ° C становить 8-10 хв.  

Найменування

100g + 2+ 3g

4-5 min/20°C Р80 - Р180

10
0+

100g + 2+ 3g

8-10 min/20°C Р60 - Р150

10
0+
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 GLASSFIBER MATT

РЕКОМЕНДОВАНО

1

3

СКЛОМАТ
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Скломат KARTEX виготовляється з нарізаних скловолоконних ниток, які 
викладаються в хаотичному порядку і проклеюються між собою. Скломат 
є найпопулярнішим армуючим матеріалом, що вживається разом з полі-
ефірною смолою для зміцнення пошкоджень. Він забезпечує рівномірне 
посилення склеюючих якостей по всій поверхні кузова автомобіля чи окре-
мих деталей, пошкоджених корозією, та особливо елементів, які під час 
експлуатації автомобіля схильні до механічної напруги, коливань. 

Очистити пошкоджену по-
верхню від бруду, іржі і жи-
ру. Вирізати скловолокно так, 
щоб краї виступали приблиз-
но на 2 см від пошкодження.

Після затвердіння накласти 
поліефірну шпакліку KARTEX
і вирівняти. Шліфувати до глад-
кої поверхні. 

За допомогою пензля на пошкодже-
ну поверхню нанести поліефірну смо-
лу KARTEX, змішану із затверджува-
чем. Потім накласти шматочки тка-
нини і просочити її смолою. 

2

3

А чи знали ви, що скломат - це не тканний матеріал, а пресоване рублене скло-
волокно, що просякнуто замащувачем. Цифра на упаковці означає щільність 
матеріалу, вагу квадратного метру в грамах.  Найчастіше застосовується для 
виготовлення складних ламінатів, склопластиків. Ламінати на базі скломатів 
мають меншу щільність порівняно з склотканиною, але вони щільніше при-
лягають до кривих, нерівних поверхонь, добре просочуються смолою, і повіт-
ря легше видаляється з матеріалу. Застосовуються там, де потрібно набрати 
вагу для виробу чи елементу.  

Штрих-код Найменування Об’єм Упаковка, шт.
5908888880606
5908888880507
5908888880460

Скломат 150
Скломат 300
Скломат 450

0,5 м2

0,5 м2

0,5 м2

20
15
15

LIFEHACK ВІД

Оптимальна градація абразивів для 
підготовки поверхні до шпаклювання
ВИД ШПАКЛІВКИ

АБЕТКА АВТОМАЛЯРА

Glass, Uni, Light, Alu

ГРАДАЦІЇ АБРАЗИВІВ

Finish

Spray

Основна зона - Р80
Периферійна зона - Р150

Основна зона - Р150
Периферійна зона - Р240

Р150

* Шліфування більшості шпаклівок можна розпочинати вже через 20-30 хвилин після нанесення при 20 °C.
* Перед нанесенням наповнюючих шпаклівок ділянка, що ремонтується, шліфується матеріалом Р80 до 
«голого» металу, а периферійна зона обробляється матеріалом Р150.  Якщо ремонтується елемент з плас-
тику, то для обох зон достатньо використовувати градацію абразива Р150. Аналогічний абразив викори-
стовують  перед нанесенням доводочних та рідких шпаклівок.
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LIFEHACK ВІД 

 ELIMINATING DEFECTS

1

2

3

МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ МЕТОДИ УСУНЕННЯ

4

шпаклівка важко наноситься, дуже густа

- сплив гарантійний термін зберігання -частко-
ве випарення летючого компоненту шпаклівки 
через зберігання у відкритій або не щільно за-
критій тарі
- тривале зберігання при температурах вище +25 оС
- занадто низька температура шпаклівки при збе-
ріганні на холоді

- в загуслу шпаклівку додати свіжу до консіс-
тенції, придатної для нанесення шпателем
- використовувати меншу кількість затверд-
жувача
- підігріти шпатлівку до кімнатної температури

часткове або повне затвердження шпаклівки в упаковці після відкриття чи часткового використання

- використання брудного інструменту, затверд-
жувач потрапив в тару шпаклівки
- часткове випарення летючого компоненту шпак-
лівки через зберігання у відкритій або не щіль-
но закритій тарі
-  тривале зберігання при температурах вище +25 оС
- сплив гарантійний термін зберігання

- при повному затвердженні виправити не-
можливо
- при частковому затвердженні видалити за-
тверділу частину, а залишок можна викори-
стовувати за призначенням
- якщо помічено потрапляння затверджувача 
або сторонніх включень в банку з шпаклів-
кою, необхідно відразу видалити їх чистим 
інструментом разом з прилеглим шаром 
шпаклівки

повільне затвердження шпаклівки

- низька температура навколишнього сере-
довища (нижче 18 оС)
- додано малу кількість затверджувача

- застосувати місцеве нагрівання
- правильно дозувати затверджувач

шпаклівка не затверджується

- сплив гарантійний термін зберігання
- затверджувач втратив активність через тривале 
зберігання в теплі чи під сонячними променями

- видалити шар шпаклівки, що не затвердився, 
нанести шпаклівку повторно, використовуючи 
якісний затверджувач

- не закінчився процес затвердження зовнішнього 
шару шпаклівки через низьку температуру навко-
лишнього середовища
- шліфування розпочато зарано
- використано недостатню кількість затверджувача

- правильно витримувати технологічний режим 
затвердження
- використовувати місцеве нагрівання

- поверхня погано очищена та знежирена
- поверхня оброблена шліфувальним папером 
невідповідної градації
- шпаклівка нанесена занадто товстим шаром
- недостатньо висушений шар грунтівки під 
шпаклівкою

- видалити шпаклівку, що відшарувалася, та 
повторити підготовку поверхні
- повторити шпаклювання, дотримуючись 
технології

МОЖЛИВІ ДЕФЕКТИ ПРИ РОБОТІ З ШПАКЛІВКАМИ 
ТА МЕТОДИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ

Ш
П

А
КЛ

ІВ
КИ

 Т
А

 Н
А
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О
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Ю
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Ч

І

5 шпаклівка забиває абразивний папір на початковому етапі шліфування;
поверхневий шар шпаклівки після затвердження «підлипає»

відбувається відшарування шпаклівки від поверхні металу чи грунтівки;
відбувається відшарування шпаклівки разом з грунтівкою6
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ОдесаANTICORROSIVE - WASH PRIMER - 2К HS 4:1 - PLASTIC 

ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ГРУНТУ:

Грунт (або грунтівка) - це спеціальна 
речовина, призначена для роботи по 
металу кузова автомобіля або по шпак-
лівці і є базою для лакофарбового по-
криття. Якщо шпаклівку використову-
ють для корекції форми деталей авто-
мобіля, то грунтівка допомагає боро-
тися з утворенням іржі.
Грунтівка слугує своєрідним фунда-
ментом, на якому будуються всі подаль-
ші нашарування лакофарбового по-
криття, як заводського, так і ремонт-
ного.

Кислотні грунтівки містять кис-
лоту, що проникає глибоко в ме-
тал та забезпечує необхідний рі-
вень  адгезії.
Первинні (епоксидні) грунти 
мають високу хімічну стійкість та 
зчеплення з багатьма видами по-
верхонь, запобігають контакту по-
верхні з  киснем.
Грунти-вирівнювачі 2К призна-
чені для заливки пор та рисок в 
процесі ремонту поверхні кузова.

заповнення нерівностей (мікро-
пор, подряпин і рисок), місць пе-
реходів покриттів (шпатлівки в 
метал, металу в старе ЛФП);
вирівнювання поверхні перед 
нанесенням автоемалі;
подовження терміну служби і стій-
кості лакофарбового покриття за 
рахунок поліпшення його адге-
зії з емаллю;

антикорозійний захист кузовних 
елементів, підвищення їх стійкості 
до несприятливих зовнішніх фак-
торів (атмосферних опадів, висо-
кої вологості  і т.д.);
ізоляція неоднорідної поверхні, 
що ремонтується, від агресивних 
розчинників у складі автоемалей, 
завдяки високій адгезії як з поверх-
нею, що ремонтується, так і з ЛФП.
  

Первинний грунт PRIMER,
він же протравлюючий,

антикорозійний,
адгезійний.   

Вторинний грунт  FILLER,
він же наповнювач, 
порозаповнювач, 

вирівнювач. 

ОСНОВНІ ЗВ’ЯЗКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ГРУНТІВОК:

Що таке грунтівка? Основні види грунтівок

1

2

3

4

5

зони застосування:
ділянки оголеного металу, 

найбільш уражені корозією  

зони застосування:
заповнення невеликих 

нерівностей на поверхні 
елементів, що ремонтуються

1 2

метал панелі

кислотний
грунтнаповнювач
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АНТИКОРОЗІЙНИЙ ГРУНТ 992

LIFEHACK ВІД 
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ПЕРЕВАГИ

ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКУ

Антикорозійний грунт 992 сірго кольору

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
5908888880682   0,9 кг 12

FILLER 1K - ANTI-CORROSION PRIMER

Поро заповнюючий однокомпонентний грунт KARTEX володіє 
антикорозійними властивостями, призначений для обробки 
металевих поверхонь.

cпеціальна формула грунту 
надійно захищає поверхню 
від механічного, хімічного і 
атмосферного впливу 
протягом тривалого часу;
матеріал швидко висихає;
може піддаватися шліфовці 
після висихання;
підходить для фарбування.

наносити пензлем, роликом або 
пістолетом, діаметр сопла 1,8 мм 
при тиску повітря від 3 до 4 бар, 
можна розбавляти на 10% нітро-
розчинником. 

Адгезійна міцність шару 
антикорозійного грунту 
зворотньо пропорційна 
його товщині, тому нано-
сяться такі грунти тонким 
ординарним шаром в ме-
жах 10-15 мкм. Значне пе-
ревищення рекомендова-
ної товщини антикоро-
зійних грунтів може ста-
ти причиною погіршен-
ня адгезії усього покриття. 

 PLASTIC PRIMER

Однокомпонентний прозорий грунт KARTEX є комбінацією з смол, 
що збільшують адгезію до будь-яких пластикових деталей авто-
мобіля (бамперів, спойлерів, дзеркал). Характеризується легкістю 
нанесення, еластичністю, простотою застосування.  

готовий до використання і по-
дальшого нанесення грунтів-
наповнювачів і лакофарбових 
матеріалів. 

легко наноситься за допомогою 
пензля або пістолета, можна на-
носити в два шари.

Грунт для пластику прозорий
Грунт для пластику прозорий

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
5908888880361
5908888880378 

0,5 л
1,0 л

12
6

РЕКОМЕНДОВАНО

ПЕРЕВАГИ РЕКОМЕНДОВАНО

LIFEHACK ВІД 

Варто пам’ятати, що товсті шари грунта-наповнювача, як при 
ремонті металевих деталей, наносити на пластик не можна.
Пластик - матеріал еластичний, тому надміру товстий шар 
може не витримати механічного впливу та деформуватися.

легко наноситься за допомогою 
пензля або пістолета, можна на-

10% nitro-
thinner

25% nitro-
thinner
18-23 sec

23°C  20-30 min1,5 - 1,8 мм
3 - 4 bar

10 min/23°C 

S

1,2 - 1,8 mm
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KLARLACK 2K MS

ГРУНТ 2К HS 4:1

ГР
УН

ТІ
ВК

И
ВАЖЛИВОРЕКОМЕНДОВАНО

ПЕРЕВАГИ

ВАЖЛИВО

 ACRYLIC FÜLLER 2K

Двокомпонентний акриловий грунт-наповнювач Füller НS 4:1 KARTEX вико-
ристовується для фінального вирівнювання поверхні і підходить для всіх ви-
дів емалей, що доступні на ринку. 

володіє високою наповнювальною здатністю;
легкий в обробці;

грунт-наповнювач Füller HS 4:1 KARTEX 
необхідно змішувати з затверджувачем 
Härter HS KARTEX 4:1 до отримання од-
норідного кольору.  

LIFEHACK ВІД 
Не підсушуйте грунти обдувом повітря. При фарбуванні в умовах під-
вищених температур необхідно грунтувати від «края» в середину для 
уникнення «опилу».

швидко висихає;
має високий сухий залишок.

наносити за допомогою пістолета-
розпилювача , обладнаного соплом 
Ø1,3-Ø1,5 мм при тиску повітря від 
3 до 4 бар. Кількість шарів: два. 
Товщина сухого покриття: 120-180мкм.

РЕКОМЕНДОВАНО

Грунт 2К HS 4:1 сірий
Грунт 2К HS 4:1 темно-зелений

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
5908888880521
5908888880897

0,8 л
0,8 л

6
6

ЗАТВЕРДЖУВАЧ НS 4: 1
Затверджувач Härter НS 4:1 KARTEX простий і легкий у застосуванні.  Грунт
KARTEX Füller НS 4:1 змішують із затверджувачем Härter НS 4:1 KARTEX у 
відповідності до вказаних на етикетці об’ємів - 4:1.

наносити за допомогою пістолета-
розпилювача обладнаного соплом 
Ø1,3-Ø1,5 мм при тиску повітря від 3 
до 4 бар. Кількість шарів: два. Товщи-
на сухого покриття: 120-180мкм.

використовується в якості другого 
компонента для затвердіння грунту-
наповнювача Härter НS KARTEX 4:1 
(до отримання однорідного 
кольору).

Найменування
Затверджувач НS 4: 1            

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
5908888880835 0,2 л 24

LIFEHACK ВІД 
Коли будете знежирювати поверхнь перед грунтуванням, пам’ятайте, що 
шпатлівку сильно змочувати знежирювачем не можна, тому що вона погли-
нає та довго утримує вологу. Тому достатньо по ній пройтися злегка воло-
гою серветкою.

HARDENER HS 4:1

грунт-наповнювач Füller HS 4:1 KARTEX 
необхідно змішувати з затверджувачем 

до отримання од-

Упаковка, шт.

Cap 4/23oC
36 sec

Filler :
Hardeher

6 h 3,5 - 4,5 bar

3 h/23°C
30 min/60°C

10 min/23°C P320-P400 P600-P1000

4 : 1

: S A B

Cap 4/23oC
36 sec

Filler :
Hardeher

6 h 3,5 - 4,5 bar

3 h/23°C
30 min/60°C

10 min/23°C P320-P400 P600-P1000

4 : 1

: S A B
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КИСЛОТНИЙ ГРУНТ
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ПЕРЕВАГИ

АКТИВАТОР ДО КИСЛОТНОГО ГРУНТУ

Кислотний грунт

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
5908888880699    0,2 л 24

ВАЖЛИВО

ВАЖЛИВОРЕКОМЕНДОВАНО

ACTIVATOR

Спеціальний затверджувач-активатор до кислотного грунту Wash Primer KARTEX простий і легкий 
у застосуванні.

Активатор до кислотного грунту                   

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
5908888880910  0,2 л 24

використовується в якості дру-
гого компонента для активу-
вання дії кислотного грунту 
Wash Primer НS KARTEX (змішу-
вати 1: 1 до отримання одно-
рідного кольору).

наносити пензлем, роликом або піс-
толетом, діаметр сопла Ø1,8 мм при 
тиску повітря від 3 до 4 бар. Міні-
мальна температура нанесення 
+ 15 °С.

Двокомпонентний кислотний грунт KARTEX володіє високою адге-
зією і антикорозійними властивостями, призначений для обробки 
будь-яких металевих поверхонь. 

наносити пензлем, роликом або пісто-
летом, діаметр сопла 1,8 мм при тиску 
повітря від 3,5 до 4,5 бар. Мінімальна 
температура нанесення + 15 ° С. Обов'
язково підлягає перекриттю акрило-
вим грунтом.

кислотний грунт KARTEX 
необхідно змішувати із за-
тверджувачем KARTEX (1: 1 
до отримання однорідного 
кольору).   

спеціальна формула грунту надійно захищає поверхню від 
механічного, хімічного і атмосферного впливу протягом 
тривалого часу;
час висихання - 10 хвилин, після сушіння не потрібно шлі-
фування;
підходить для фарбування будь-якими типами фарб.

WASH PRIMER

РЕКОМЕНДОВАНО

АКТИВАТОР ДО КИСЛОТНОГО ГРУНТУ

ВАЖЛИВО

Спеціальний затверджувач-активатор до кислотного грунту Wash Primer KARTEX простий і легкий 

Активатор до кислотного грунту                   

Найменування Упаковка, шт.Об’єм
0,2 лАктиватор до кислотного грунту                   0,2 лАктиватор до кислотного грунту                   24

використовується в якості дру-
гого компонента для активу-
вання дії кислотного грунту 
Wash Primer НS KARTEX (змішу-
вати 1: 1 до отримання одно-
рідного кольору).

23°C  15 min

48 h

3,5 - 4,5 bar 10 min/23°C 

1 : 1

: A B
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Львів

ГЕРМЕТИК ТА
АНТИГРАВІЙ

Своєчасно нанесений захисний шар, 
що є еластичним і водночас добре вкри-
ває поверхню, оберігає базову авто-
емаль від численних подряпин, від-
колів і тріщин, що з`являються від 
абразивних частинок, екстремальних 
температурних перепадів і випадко-
вого потрапляння щебеню чи камін-
ців під час руху автомобіля.
Антигравійне покриття KARTEX виготов-
лено на базі синтетичних смол. В ре-
зультаті покриття кузова утворює елас-
тичну плівку на поверхні, захищає ав-
томобіль від дрібних пошкоджень, ко-
розії, хімічних речовин, солей.
Володіє шумопоглинаючіми власти-
востями, має гарну адгезію. Після його 
висихання поверхню можна покрива-
ти будь-якими поверхневими лаками.
Для захисту від ударів та сколів засто-
совується антигравій - антикорозійний 
захисний засіб на гумовій основі.

Надійний захист 
Підсумкова якість в значній мірі 
залежить від ретельності робіт з 
підготовки оброблюваних повер-
хонь. Перш ніж наносити речови-
ну, необхідно максимально уваж-
но перевірити поверхні на наяв-
ність корозійних пошкоджень. 
Виявлені осередки корозії усува-
ються комбінацією механічного та 
хімічного впливу до повного усу-
нення дрібних пошкоджень.
 
Висушені і знежирені поверхні го-
тові до нанесення захисного шару.
Антигравій має структуру «апель-
синової шкірки». Його наносять за
допомогою антигравійного пісто-
лета. Варто не забувати ретельно 
заклеювати місця, що не підляга-
ють антигравійній обробці, тому 
що антигравій після висихання 
дуже важко видалити.

Підготовка до обробки
АНТИГРАВІЙНЕ ПОКРИТТЯ 

ANTIGRAVEL - SEALAND

ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ ЗАХИСНИХ МАТЕРІАЛІВ:

ВАЖЛИВО ДЛЯ ЯКІСНОГО РЕЗУЛЬТАТУ:

Експлуатація автомобіля дозволена через 24 години після нанесення 
останнього захисного шару, що необхідно для успішної полімеризації 
речовини.

Антигравій чорний U 200    
Антигравій білий U 200
Антигравій сірий U 200                  

Найменування Упаковка, шт.Об’єм
1,0 кг
1,0 кг
1,0 кг

12
12
12

Антигравій чорний U 100    
Антигравій білий U 100
Антигравій сірий U 100                  

Найменування Упаковка, шт.Об’єм
1,0 кг
1,0 кг
1,0 кг

12
12
12

швидко сохне;

не схильний до розтріскування;

зберігає зовнішній вигляд 
оброблених деталей;

стійкий до екстремально 
низьких і високих темпера-
турних показників;

збільшує експлуатаційний 
ресурс автомобільного 
кузова;

володіє яскраво вираженими 
брудовідштовхуючими 
властивостями;

допускається фарбування 
стандартними грунтами і 
автомобільними емалями.
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Експлуатація автомобіля дозволена через 24 години після нанесення 
останнього захисного шару, що необхідно для успішної полімеризації 

володіє яскраво вираженими 
відштовхуючими 

допускається фарбування 
дартними грунтами і

автомобільними емалями.
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ГЕРМЕТИК УЩІЛЬНЮЮЧИЙ 
ПІД ПЕНЗЕЛЬ
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РЕКОМЕНДОВАНОВАЖЛИВО

КІЛЬКА ПОРАД ПО ЗАЧИЩЕННЮ ПОВЕРХОНЬ

Герметик ущільнюючий під пензель

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
5908888880392 1,0 кг 6

SEALAND

Однокомпонентний герметик на основі каучуку характеризується міц-
ністю, еластичністю, має чудову адгезію до будь-якого виду металу. 
Забезпечує зручність в роботі при використанні пензля. Стійкий до вод-
них і мінеральних розчинів. Використовується при герметизації мета-
лу, зварних і паяних швів, при з'єднанні різних частин автомобіля. 
Його можна покривати усіма видами автомобільних фарб (наносячи 
фарбу на свіже покриття або затверділе).     

з метою підвищення антикорозійної 
стійкості рекомендується наносити 
масу на загрунтовану поверхню.

кількість шарів: 1-2; темпера-
тура нанесення: від +5 °C до 
+ 25 °C; під час нанесення маса 
не стікає; подальше фарбуван-
ня - через 3 години.

ущільнення крайового шву в дверях;
заповнення просвітів та шпарин 
між панелями;
ущільнення з’єднань «з напуском»,
кутів даху кузова, ніш підлоги.

ВИДАЛЕННЯ ІРЖІ

Для швидкої боротьби з вогнищами ко-
розії використовуйте зачисну машинку. 
З матеріалів найкраще підійдуть фіброві 
чи пелюсткові кола - для роботи на вели-
ких поверхнях.

Для видалення іржі в важкодоступних 
місцях (пороги, пруги, заглибини) най-
більш доцільно використовувати    осьову 
шліфувальну машинку чи невелику куто-
шліфувальну машинку. 

В тандемі з цими машинками використо-
вуйте спеціальні шліфувальні валики 
(23000 обертів/хв.) та зачисні кола (від 
15000 до 30000 обертів/хв.). У випадку об-
робки пругів дверей, країв капоту чи криш-
ки багажника, різних заглибин та вузьких 
місьць можна використовувати звичай-
ний відрізний диск. Він призначений для 
різки металу, але при обережному повод-
женні його з успіхом застосовують для 
швидкого та агресивного видлення іржі 
в важкодоступних місцях.

Антигравійні покриття - справжній голов-
ний біль для майстрів, тому що більшість 
шліфувальних матеріалів швидко забива-
ються часточками цього типу покриття з 
синтетичного каучуку. 

Справитися з антигравієм допоможуть спе-
ціальні зачисні диски на основі об’ємних 
полімерних волокон, наприклад диски 
Clean & Strip від 3М.

Груба структура таких дисків забезпечує 
безпроблемне видалення старих анти-
гравійних покриттів, вони менше нагрі-
ваються та майже не забиваються, маю-
чи перевагу навіть перед металевими щіт-
ками. Ними зручно працювати у важко-
доступних місцях.

Швидкість роботи з такими дисками - 
3500 - 6000 обертів/хв. торцевою части-
ною диску.    

ВИДАЛЕННЯ АНТИГРАВІЯ

ЗАСТОСОВУЮТЬ ДЛЯ:

Місця зварювання обов’язко-
во мають бути оброблені, для 
того, щоб:
- зняти окалину, тому що жоден 
лакофарбовий матеріал не має
адгезії до неї;
- мінімізувати подальші шпат-
лювальні роботи.
Для зачистки зварних швів 
підійдуть фіброві кола, валики, 
пелюсткові диски.

Як правило, площа, що оброб-
люється, в цьому випадку не-
велика, тому найбільш зруч-
ними будуть кола діаметром 
50 та 75 мм.

ЗАЧИЩЕННЯ 
ЗВАРНИХ ШВІВ

20°C
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Харків

5

КУЗОВНІ ФАРБУВАЛЬНІ РОБОТИ

КУЗОВНИХ РОБІТКУЗОВНИХ РОБІТКУЗОВНИХ РОБІТ
Харків

розчинник

базова емаль

розчинник

базова емаль

розчинник

прозорий лак

затверджувач

розчинник

прозорий лакпрозорий лак

затверджувачзатверджувач

розчинник

акрилова емаль

затверджувач

ВИДИ ФАРБ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

Лакофарбове покриття - це спосіб за-
хисту вашого автомобіля від корозії, 
зовнішніх факторів,  а також важливий 
елемент екстер’єру. Різні види фарби 
різняться за твердістю, еластичністю, 
щільністю. Саме від співвідношення 
цих параметрів залежать захисні влас-
тивості. 
Будь-яка фарба включає три основних 
компоненти: пігмент, від якого зале-
жить колір, тон та властивість сповіль-
нювати корозію, зв’язуюча речовина, 
завдяки якій пігмент утримується на 
поверхні авто та утворює глянець, 

розчинник, який забезпечує роз-
тікання фарби. Твердість фарби 
визначається відносно твердості 
скла у відсотках. Чим вище цей від-
соток, тим фарба стійкіша до меха-
нічних ушкоджень.  Як правило, 
значення твердості фарб знахо-
дяться в діапазоні 50-55%.

Для виконання високоякісних ку-
зовних фарбувальних робіт в лі-
нійці автоемалей KARTEX для вас 
доступні: алкідні автоемалі, акри-
лові автоемалі, металіки. 
 

В основі акрилової фарби ле-
жать синтетичні смоли, які от-
римують з нафти. До голов-
них переваг акрилу відносять 
якість та однорідність фарбу-
вання разом з високим рівнем 
блиску. Акрилова фарба швид-
ко сохне та стійка до агресив-
них розчиннів та механічного 
впливу. Вимагає нанесення в 
кілька шарів.  

Алкідні автоемалі - гарне спів-
відношення ціни та якості. Ос-
новною перевагою є низька 
вартість при відносно високих 
показниках стійкості до хіміч-
ного впливу та гарна якість по-
криття. Легко наноситься, змен-
шено кількість стадій фарбуван-
ня. Дещо довго висихає, але цей 
процес можна прискорити, до-
давши до складу фарби приско-
рювач сушіння. 

У складі металіку присутня 
алюмінієва пудра, завдяки 
якій цей матеріал набуває 
необхідного блиску. 
Металік потрібно наноси-
ти рівномірно. Це покрит-
тя відрізняється більш ви-
сокою стійкістю до корозії, 
запобігають нагріванню са-
лона в спеку через ефект 
світовідбиття. Ну і звичай-
но має привабливий вигляд.
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ПРИГОТУВАННЯ ФАРБИ

1K BASE - 2K ACRYL - 1K ALKYD - BUMPER PAINTTEXTURE - 1K PAINT ALU
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Фарба для дисків
Фарба для дисків            

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
5908888880859
 5908888880842             

0,8 л
0,25 л

6
22

1K PAINT ALU

ФАРБА ДЛЯ КОЛІСНИХ ДИСКІВ 
Універсальна однокомпонентна високоякісна спеціальна фарба для ко-
лісних дисків. Застосовується для фарбування і відновлення лакофарбо-
вого покриття колісних дисків автомобілів, автобусів, мотоциклів та ін-
ших транспортних засобів. Утворює міцне покриття з великим вмістом 
металізованого пігменту. Характеризується високим ступенем адгезії. 
Відрізняється стійкістю до абразивного впливу піску, каменів, що летять, 
корозійному впливу води та дорожніх реагентів. Стійка до атмосферних 
впливів і перепадів температур.

ФАРБА СТРУКТУРНА 
BUMPER PAINT TEXTURE

Універсальна однокомпонентна акрилова напівматова 
структурна фарба. Застосовується для ремонту та онов-
лення пластикових деталей автомобіля, що знаходяться 
як в салоні автомобіля, так і ззовні: торпедо, бампери, 
молдінги, оправа зовнішнього дзеркала та інше.

наносити пістолетом, діаметр сопла 1,8 мм при тиску по-
вітря від 3 до 4 бар.

РЕКОМЕНДОВАНО

Працювати з площами рівни-
ми 2,5-3,0 квадратних метра. 
Період сушки складає від 7 до 
10 хвилин при температур-
ному режимі + 25Сº. 
Щоб досягти кращого відблис-
ку, а також надійних захис-
них властивостей необхідно 
протягом 30 хвилин після того, 
як було нанесено останній 
шар фарби, обробити поверх-
ню за допомогою безбарвно-
го акрилового лаку.

РЕКОМЕНДОВАНО

підвищена стійкість до 
впливу кліматичних, а 
також експлуатаційних 
факторів; 
здатність не вигоряти під 
впливом сонячного світла.

ПЕРЕВАГИ

Ф
А

РБ
И

 Д
Л

Я 
КУ

ЗО
ВН

И
Х 

РО
БІ

Т

Фарба структурна 
Фарба структурна 
Фарба структурна             

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
5908888880866 
5908888880873
5908888880880             

0,8 л
0,4 л
0,25 л

6
12
24

за своєю структурою фарба для бамперів відрізня-
ється високою адгезією до чистої знежиреної і від-
шліфованої поверхні, різних видів пластикових ви-
робів, крім PE;
структурна фарба може експлуатуватися без вико-
ристання спеціальних грунтівок, а також матеріа-
лів, які додають покриттю додаткову еластичність;
підвищена стійкість до впливу кліматичних, а також 
експлуатаційних факторів.

ПЕРЕВАГИ

структурна фарба. Застосовується для ремонту та онов-

як в салоні автомобіля, так і ззовні: торпедо, бампери, 

Упаковка, шт.Об’єм
6
12
24

підвищена стійкість до впливу кліматичних, а також

Штрих-код Найменування

4 mm 3,5 - 4,5 bar 10 min/60°C

S

4 mm 3,5 - 4,5 bar 10 min/60°C

S



СИСТЕМА БАЗОВИХ ПІДКЛАДОК  
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Призначена для вирішення проблем покривності при фарбуванні емалями на основі про-
зорих пігментів. Кожній емалі відповідає підкладка певного тону. Застосування підкладок 
лежить в основі покриття «база + лак». 

UNDERCOAT

на грунтівку наноситься базова 
підкладка того чи іншого кольору;
поверх підкладки наноситься піді-
брана емаль;
завершує процес прозорий лак.

РЕКОМЕНДОВАНІ ЕТАПИ
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LIFEHACK ВІД 

Сірий тон підкладки як основний вибра-
ний не випадково, а через фізіологічні 
особливості нашого зору.  Згідно висло-
ву - «вночі всі коти сірі». В умовах пога-
ного осітлення наше око сприймає будь-
який колір як той чи інший відтінок сіро-
го, а всі сучасні емалі затримують левову  
частку світлових променів, які відбивають-
ся від підкладки.  Це означає, що підклад-
ка саме різних відтінків сірого дозволяє 
найбільш повно виявити декоративний 
ефект емалі.

визначає колір та якість кінцевого 
покриття;
дозволяє точно «влучити у колір»;

ЗНАЧЕННЯ ПІДКЛАДКИ В ПРОЦЕСІ ФАРБУВАННЯ

дозволяє заощаджувати дорого-
вартісну емаль верхнього шару;
дозволяє скорочувати кількість 
шарів емалі.

прозорий лак

емаль

підложка

В основному пропонуються підкладки трьох кольорів: білого, сірого та чорного. Змішую-
чи в різних пропорціях білу підкладку з чорною, можна отримати будь-який бажаний від-
тінок сірого. Подаємо орієнтовну схему відповідності яскравості кольору яскравості під-
кладки при підборі підкладки (зовнішнє коло - це відтінки емалі,  в центрі - кольори під-
кладки).

UNDERCOAT

СИСТЕМА БАЗОВИХ ПІДКЛАДОК  
Призначена для вирішення проблем покривності при фарбуванні емалями на основі про-
зорих пігментів. Кожній емалі відповідає підкладка певного тону. Застосування підкладок 
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наносити пістолетом, діаметр 
сопла 1,3 - 1,4 мм при тиску 
повітря від 3 до 4 бар.

наноситься на різного роду поверх-
ні, але за умови, що вони поперед-
ньо були підготовлені під фарбу-
вання (очищені від бруду і знежи-
рені).

ПЕРЕВАГИ

52 КОЛЬОРИ
FAN DECK

БАЗОВА АВТОЕМАЛЬ  
Виготовлена для фарбування легкових автомобілів неметаліками, мета-
ліками і перламутром. Володіє легкістю нанесення і швидкістю виси-
хання зі стійким кольором і блиском високоякісних емалей при гаря-
чій сушці. Призначена як для точкового і панельного, так і для повно-
го ремонту існуючих заводських і ремонтних покриттів.

При нанесенні металіку кри-
тично важливу роль відіграє 
техніка розпилення. Важливо 
дотримуватися правильного 
положення фарбопульту та 
рівномірної швидкості руху.  
Якщо призупинити рух навіть 
на секунду,  і шар фарби встиг-
не напилитися товстіше, ніж 
в один ряд - таких дефектів, 
як смуги та «яблука» не уник-
нути. 

необхідно змішувати з 
будь-яким базовим розчин-
ником (на 1 літр фарби 600 
мл розчинника), до отриман-
ня однорідного кольору.

ФАРБА 1К БАЗОВА
ФАРБА 1К БАЗОВА            

Найменування Упаковка, шт.Об’єм
0,8 л
0,25 л

6
22

наносити пістолетом, діаметр
сопла 1,3 - 1,4 мм при тиску 
повітря від 3 до 4 бар.

необхідно змішувати з 
будь-яким базовим розчин
ником (на 1 літр фарби 600 
мл розчинника), до отриман
ня однорідного кольору.

Каталог базових емалей KARTEX наразі складається з 52 кольорів. 
База кольорів постійно оновлюється. Кольори каталогу повні-
стю відповідають реальним кольорам, бо виготовлені методом 
«викраски» пластин (не поліграфічний друк). Кольори, представ-
лені в палітрі на наступній сторінці - орієнтовні, мають інфор-
мативний характер лише для орієнтування у тоні чи відтінку то-
го чи іншого кольору.

Найкраще при нормальній температурі вкривати базу лаком 
вже через 15-20 хвилин. За цей час з бази випаровуються роз-
чинники, вона стає матовою та готовою прийняти лак.  Якщо 
вкрити лаком ще рідкий шар бази, це призведе до матування 
ЛФП та появі «хмарин» (ефект зліплення зерна в металіках, 
коли вони нерівномірно відображають світло).  
Тому при низьких температурах час витримки має бути збіль-
шено до повного матування бази.  Максимальний час, при 
якому не відбувається порушення міжшарової адгезії між ба-
зою та лаком, обов’язково вказується в технічній документації 
виробника базової емалі.

Перед нанесенням прозоро-
го лаку базовий шар необхід-
но обробити липкою сервет-
кою для видалення опилу, пи-
лу чи ворсу.

1K BASE

ВАЖЛИВО

1 : 0,6-1

10 - 15 min/
+20°C

4 mm DIN
+23oC
18-22 sec

2 - 3
1,3 - 1,4 mm
3 - 4 bar

2 - 5 min/
+20°C 

: S



КАТАЛОГ КОЛЬОРІВ БАЗОВИХ АВТОЕМАЛЕЙ

21

COLOUR CATALOGUE

Ф
А

РБ
И

 Д
Л

Я 
КУ

ЗО
ВН

И
Х 

РО
БІ

Т

фарба для
дисків

KR-ZAZ 
886414BC

KR-TOYOTA
1E7BC

KR-HONDA
B92PBC

KR-VOLKSWAGEN 
LY9BBC

KR-DAEWOO
74UBC

KR-DAEWOO
42UBC

KR-DAEWOO
11UBC

KR-DAEWOO
87UBC

KR-LADA
606BC

KR-LADA
415BC

KR-VOLKSWAGEN
LC9ZBC

KR-TOYOTA
1G3BC

KR-MERCEDES
040BC

KR-LADA
630BC

KR-SKODA
9910BC

KR-DAEWOO
92UBC

KR-LADA
665BC

KR-DAEWOO
22LBC

KR-VOLKSWAGEN
LA7WBC

KR-MERCEDES
197BC

KR-OPEL
157BC

KR-MITSUBISHI
X42BC

KR-BMW
181BC

KR-DAEWOO
62UBC

KR-DAEWOO
15UBC

KR-DAEWOO
67UBC

KR-DAEWOO
81UBC

KR-DAEWOO
23MBC

KR-DAEWOO
33UBC

KR-MITSUBISHI
A31BC

KR-MERCEDES
199BC

KR-MITSUBISHI
A19BC

KR-TOYOTA
1D4BC

KR-LADA
690BC

KR-DAEWOO
60FBC

KR-BMW
354BC

KR-BMW
303BC

KR-BMW
287BC

KR-TOYOTA
1C3BC

KR-ЧОРНА БАЗА
600BC

KR-LADA
448BC

KR-MERCEDES
189BC

KR-БІЛА БАЗА
200BC

KR-VOLKSWAGEN
LY3DBC

KR-SKODA
9102BC

KR-TOYOTA
202BC

KR-MERCEDES
744BC

KR-TOYOTA
209BC

KR-TOYOTA
1F7BC

KR-LADA
626BC

KR-DAEWOO
70UBC

52 КОЛЬОРИ
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наносити пістолетом, діаметр 
сопла 1,3 - 1,4 мм при тиску 
повітря від 3 до 4 бар.

наноситься на різного роду поверх-
ні, але за умови, що вони поперед-
ньо були підготовлені під фарбу-
вання (очищені від бруду і знежи-
рені).

ПЕРЕВАГИ

34 КОЛЬОРИ
FAN DECK

АКРИЛОВА АВТОЕМАЛЬ 
2K ACRYL

ФАРБА 2К АКРИЛОВА
ФАРБА 2К АКРИЛОВА 

Найменування Упаковка, шт.Об’єм
0,8 л
0,25 л

6
22

Високоякісна акрилова  двохкомпонентна  автоемаль KARTEX забезпе-
чує тривале збереження кольору завдяки чудовому покриттю з високи-
ми захисно-декоративними властивостями. Призначена як для точко-
вого ремонту, так і для повного фарбування кузова автомобіля. Харак-
теризується швидким часом сушки і гарною покривністю.

При температурі вище 20°С різ-
ко скорочується час полімеріза-
ції акрилової емалі. Якщо в ка-
мері чи в фарбувальній кімнаті 
холодніше, то склад довше «схоп-
люється», і вірогідність утворен-
ня потьоків зростає.

необхідно змішувати з будь-
яким акриловим затверджу-
вачем (на 100 частин фарби 
50 частин затверджувача) до 
отримання однорідного ко-
льору).

Каталог акрилових емалей KARTEX наразі складається з 
33 кольорів. База кольорів постійно оновлюється. 
Кольори каталогу повністю відповідають реальним коль-
орам, бо виготовлені методом «викраски» пластин (не по-
ліграфічний друк). Кольори, представлені в палітрі на на-
ступній сторінці - орієнтовні, мають інформативний ха-
рактер лише для орієнтування у тоні чи відтінку того чи 
іншого кольору.

В’язкість - важливий показник.  Вона визначає витрати матеріалу, режим 
нанесення, властивості покриття. Заміри в’язкості треба проводити при 
температурі 20±0,5°С. Відхілення від такої температури призведе до не-
точних вимірів, тому що при підвищенні температури в’язкість знижуєть-
ся, а при пониженні - збільшується. Середня робоча в’язкість при 20 ºC по 
DIN4 складає:
для акрилових емалей - 18-20 сек.;  базових емалей - 16-17 сек.; лаків - 18-
20 сек.; 2К-грунтів - 20-22 сек.; рідких шпатлівок - до 30 сек. Точні рекомен-
дації - в інструкції до продуктів.

FAN DECK

Каталог акрилових емалей KARTEX наразі складається з 

Кольори каталогу повністю відповідають реальним коль-
орам, бо виготовлені методом «викраски» пластин (не по-
ліграфічний друк). Кольори, представлені в палітрі на на-
ступній сторінці - орієнтовні, мають інформативний ха-

для орієнтування у тоні чи відтінку того чи 

100 : 50
with 2k
hardener

4 - 6 h/+20°C
30 min/+60°C

4 mm DIN
+23oC
18-22 sec

2 - 3
1,3 - 1,4 mm
3 - 4 bar

2 - 5 min/
+20°C 

: S



КАТАЛОГ КОЛЬОРІВ АКРИЛОВИХ АВТОЕМАЛЕЙ

23

COLOUR CATALOGUE

Ф
А

РБ
И

 Д
Л

Я 
КУ

ЗО
ВН

И
Х 

РО
БІ

Т

KR-TOYOTA
040 ACRYL

KR-LADA
235 ACRYL

KR-LADA
202 ACRYL

KR-FORD
B3 ACRYL

KR-LADA
601 ACRYL

KR-MERCEDES
147 ACRYL

KR-LADA
447 ACRYL

KR-LADA
215 ACRYL

KR-LADA
303 ACRYL

KR-LADA
240 ACRYL

KR-LADA
420 ACRYL

KR-LADA
118 ACRYL

KR-VOLKSWAGEN
L90E ACRYL

KR-LADA
1015 ACRYL

KR-BOGDAN RAL
1023 ACRYL

KR-LADA
201 ACRYL

KR-LADA
127 ACRYL

KR-LADA
210 ACRYL

KR-LADA
110 ACRYL

KR-LADA
449 ACRYL

KR-LADA
233 ACRYL

KR-LADA
307 ACRYL

KR-VOLKSWAGEN
LY3D ACRYL

KR-LADA
377 ACRYL

KR-LADA
180 ACRYL

KR-VOLKSWAGEN
L902 ACRYL

KR-LADA
107 ACRYL

KR-LADA
355 ACRYL

KR-LADA
671 ACRYL

KR-VOLKSWAGEN
LB9A ACRYL

KR-LADA
610 ACRYL

KR-OPEL
474 ACRYL

KR-LADA
403 ACRYL

34 КОЛЬОРИ

KR LADA 
456 ACRYL 
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1K ALKYD

1K ALKYD АВТОЕМАЛЬ 
Однокомпонентна синтетична автоемаль KARTEX виготовлена на ос-
нові алкідних смол екстра-класу. Характеризується високою наповню-
ваністю і покривністю. Для фарбування кузовів легкових і вантажних 
автомобілів, позашляховиків, мікроавтобусів, а також причепів.

АВТОЕМАЛЬ 1К АЛКІДНА
АВТОЕМАЛЬ 1К АЛКІДНА 

Найменування Упаковка, шт.Об’єм
0,8 л
0,25 л

6
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наносити пістолетом, діаметр 
сопла 1,3 - 1,4 мм при тиску 
повітря від 3 до 4 бар.

наноситься на різного роду поверх-
ні, але за умови, що вони поперед-
ньо були підготовлені під фарбу-
вання (очищені від бруду і знежи-
рені).

ПЕРЕВАГИ

Відстань фарбопульту до поверх-
ні автомобіля залежить від тис-
ку, в’язкості емалі та насадки.  
Оптимальна відстань – 15-20 см, 
але у зв’язку з тим, що останній 
шар рідкий, відстань краще збіль-
шити  до 30-35 см. Водити фар-
бопультом слід швидко, уваж-
но спостерігаючи за висихан-
ням фарби, тому що за висо-
ких температур чи твердому 
розчинникові фарба може сох-
нути  за мить та утворювати 
шагрень. 

необхідно для пневматично-
го розпилення змішувати з 
розчинником Р-24 або розчин-
ником 650 (на 1 літр фарби 
100-200 мл. розчинника, до 
отримання однорідного коль-
ору).

52 КОЛЬОРИ
FAN DECK

Каталог алкідних емалей KARTEX наразі складається з 52 коль-
орів. База кольорів постійно оновлюється. Кольори каталогу 
повністю відповідають реальним кольорам, бо виготовлені 
методом «викраски» пластин (не поліграфічний друк). Кольо-
ри, представлені в палітрі на наступній сторінці - орієнтовні, 
мають інформативний характер лише для орієнтування у то-
ні чи відтінку того чи іншого кольору.

Міцна плівка, що утворюється синтетичними смолами, вважається водночас і не-
доліком алкідної емалі:  відбувається швидке утворення поверхні, тому висихання 
алкідної емалі триває довше.  Професійне використання алкідної фарби потребує 
спеціального режиму сушіння з посиленим прогріванням та гарною вентиляцією. 
У зв’язку з тим, що алкідна емаль утворює товсті шари, потрібно покласти 1-2 ша-
ри. Але не дивлячись на гарні захисні властивості від впливу атмосфери, алкід не 
гальмує процесів корозії, тому цю емаль потрібно наносити на попередньо загрун-
товану поверхню.

1 : 0,1-0,2

24 h/+20°C

4 mm DIN
+20oC
18-22 sec

2 - 3
1,3 - 1,4 mm
3 - 4 bar

2 - 5 min/
+20°C 

: S
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52 КОЛЬОРИ

Біла 233

Біла 202
(сніжна 1500)

Біла 201

Біла (Тойота) 040

Сафарі 215

Темно-бежева 509

Світло-сіра 671

Арахіс 405

Слонова кістка

Таврія 500

Пісок 237

Цитрус РАФ

Жовта 1035

Апельсин ІЖ-28

Помаранчева 1025

Вишнева 127

Кармен 118

Гренадер 309

Рубін 110

Реклама 121

Червона 1015

Корида 165

Зелений 5835

Кіпарис 564

Темно-зелена 394

Ліана 302

Зелений сад 307

Синя ніч 447

Синя 1115

Адріатика 
(Блакитна) 425

Чорна 601

Чорна матова

Захисна (Хакі 303)

Кармен

Дінго 610

Медео 428

Босфор 400

Монте-Карло 403

Яскраво-
блакитна 481

Валентина 464

Сенеж

Липа 
зелена 325

Мурена 377

Морський 
вир 325

Чайна 
троянда 228

Ялиця 806

Темно-
коричнева 793

Баклажан 107

Океан 449

Бежева 235 Темно-синя 456

Сіро-зелена 373



д
е
ф
е
к
т

- рекомендовано фарбувати автомобіль в закри-
тому приміщенні, при надлишковому тиску та 
без протягів; якщо в приміщенні цементна до-
лівка, рекоменується помити її перед фарбуванням;
- при заливці фарби в бак пульверізатору її обов’-
язково треба відфільтрувати для видалення мож-
ливих плівок чи твердих часточок;
- для запобігання такій проблемі необхідно об-
дути пофарбовану поверхню сухим повітрям.
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ДЕЯКІ ДЕФЕКТИ ПРИ ФАРБУВАННІ АВТОМОБІЛЯ:
ВИДИ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ

 ELIMINATING DEFECTS

1

2

3

МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ МЕТОДИ УСУНЕННЯ

фарба утворює так звані «пластівці»

- невідповідність розчинника даному типу 
фарби

- фактично фарба стає непригодною для по-
дальшого використання

патьоки - фарба збирається в доріжки, які стікають по поверхні кузова

- фарба нанесена занадто товстим шаром, 
при цьому вона довго висихає;
- фарба занадто розведена розчинником, 
або розчинник діє дуже повільно;
- фарборозпилювач знаходився занадто 
близько до робочої поверхні;
- фарборозпилювач переміщувався по  
дуговим траєкторіям;
- низька температура робочої поверхні 
чи навколишнього середовища 

зернистість

- під час фарбування чи сушіння на поверх-
ню осів пил;
- фарбу не відфільтрували;
- фарба розпилювалась з недопустимо 
великої відстані.

шагрень - дефект, який нагадує шкірку апельсину

- розчинник випаровується занадто 
швидко;
 - лак та розчинник несумісні;
- лак розведений недостатньо
- фарба погано розпилюється;
-  занадто велика відстань від фарборозпи-
лювача до поверхні, що фарбується;
- температура в приміщенні, де проводять-
ся роботи, значно вища, ніж температура 
поверхні, що фарбується;
- шари фарби нанесені без дотримання 
часового проміжку;
- для роботи використовується розпилю-
вач із занадто великою дюзою.

4

- намагайтеся підбирати розчинник відповідно 
до розмірів об’єкту, рухом повітря в приміщенні 
та температури;
- дотримуйтесь відповідності та рекомендацій 
виробника;
- варто дотримуватись пропорцій продуктів, що 
змішуються, використовуючи мірні лінійки;
- на фарборозпилювач нерівно подається стис-
нене повітря;
- відкорегуйте відстань;
- найкращою вважається температура  +20оС;
- дотримуйтесь часу сушіння між шарами;
- дотримуйтесь вимог щодо діаметру сопла роз-
пилювача.

- дотримуйтесь товщини загального покриття 
в 50-60 мкм при нанесенні фарби;
- дотримуйтесь рекомендацій по розведенню 
та обирайте правильний розчинник;
- відкорегуйте навички нанесення, нормаль-
ною вважають відстань близько 20-25 см;
- відкорегуйте навички нанесення;
- дотримуйтесь температурного режиму для 
нанесенння - найкращою вважається темпера-
тура  +20оС.

Увага!! Легку шагрень можна видалити зачищенням шкіркою та поліруванням; 
виражену шагрень можна прибрати, зачистивши дефектну дільницю та провів-
ши роботу наново.
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Дніпро

5

Дніпро

ОСНОВНІ ПОМИЛКИ ПРИ РОБОТІ З ЛАКАМИ

Основні помилки при роботі з лаками MS пов’язані з недостатньою витримкою між шарами та перед га-
рячим сушінням, а також з неадекватною товщиною шарів.  Правильне використання прозорого лаку MS -  
це нанесення двох повноцінних, равних за товщиною, шарів з витримкою між ними.  Тобто перший шар 
наноситься таким же чином, як і останній -  з гарним розливом, глянцем, почекати підсихання «на відлип», 
після чого - другий шар.

Будь-який двокомпонентний акриловий лак (як і 2К акрилова фарба) має таку властивість, як «пам’ять пер-
шого шару». Тобто з якою шагренню наноситься перший шар, з такою ж шагренню ви отримаєте і готове 
покриття.  Перший шар HS-лака потрібно наносити тонко, але з розливом, з рівномірним утворенням по 
всій поверхні легкої шагрені. При цьому повноцінного глянцу бути не повинно - лише «напівглянець».  
Через 3 - 5 хвилин наноситься другий, повноцінний шар з гарним розливом. 

НАЙКРАЩЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ
KARTEX пропонує серію прозорих ла-
ків, що дає можливість адаптувати будь-
який вид ремонту під умови ремонт-
ного підприємства чи під індивідуаль-
ні навички маляра. Наприклад, лаки, 
що сохнуть швидко, ефективні при 
виконанні локального ремонту при 
дефіціті часу. Лаки, що сохнуть довго, 
використовуються для покриття па-
нельних поверхонь великих площ або 
перефарбування всього автомобіля.  
Лаки підвищенної твердості призна-
чені для фарбування ділянок авто, які 
страждають від механічних пошкод-
жень - крила, бампери, капот. 

За вмістом сухого залишку лаки ділятся на 
такі класи: LS - low solid (низький вміст су-
хого залишку) - вже відійшли в минуле; MS - 
medium solid (середній вміст сухого залиш-
ку); HS - high solid (високий вміст сухого за-
лишку); UHS/VHS - ultra high solid/very high 
solid (надвисокий вміст сухого залишку).
Лаки серії MS в роботі схожі на 2K акрилові 
емалі. Методи їхнього нанесення не відріз-
няються: два повних мокрих шари  з проміж-
ною витримкою між ними 10 хв.  Матеріали 
серії HS більш концентровані, ніж MS, в них 
меньше органічних розчинників, вони більш 
щільні та в’язкі. Більшість HS-лаків наносять-
ся за технологією «півтора шари». 

MS - матеріал

1 шар

2 шар

50
 - 

60
 м

км

HS - матеріал

1 шар (тонкий)

2 шар

50
 - 

60
 м

км
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KLARLACK 2K MS

ЛАК MS 2:1  
Безбарвний акриловий лак Klarlack MS KARTEX із середнім вмістом твер-
дих речовин. Лак швидко висихає, що дає переваги для термінового 
місцевого ремонту. Стійкий до впливу УФ-променів і мінливих погод-
них умов, що гарантує чудовий вид лакованій поверхні. Досягається 
кращий результат при температурній сушці.

LIFEHACK ВІД 
наносити за допомогою піс-
толета-розпилювача облад-
наного соплом Ø1,3-Ø1,5 мм 
при тиску повітря від 3 до 4 
бар, кількість шарів - 2, тов-
щина сухого покриття - 40 -
50 мкм.

РЕКОМЕНДОВАНО

Для досягнення необхідної 
механічної міцності, гаран-
тованих декоративних та ан-
тикорозійних властивостей, 
рекомендовано наносити про-
зорий лак або акрилову емаль 
товщиною 50 - 70 мкм.
При пневматичному розпи-
ленні така товщина досяга-
ється за півтора (для HS-ма-
теріалів) або два (для MS) ша-
ра, оскільки спроба нанести 
таку товщину за один прохід 
погрожує виникненням двох 
основних дефектів ЛФП: під-
тьоків або скипання та помут-
ніння лаку.
При сушінні деталі в камері 
температура повинна бути 
60оС не тільки в камері, а й 
на самій деталі.
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лак Klarlack MS KARTEX необ-
хідно змішувати із затверджу-
вачем Härter 2К MS KARTEX 
(2:1 до отримання однорід-
ного кольору). 

ВАЖЛИВО

Затверджувач Härter 2К MS KARTEX виготовлений на основі полі-
зоціанатов. Простий і легкий у застосуванні. Має високу хімічну 
активність (швидке висихання поверхні) та високу щільність. 

ЗАТВЕРДЖУВАЧ MS 2:1

Лак MS 2:1

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
5908888880248 1 л 6

використовується в якості дру-
гого компонента для затвер-
діння лаку Klarlack MS KARTEX 
(змішувати 2:1 до отримання 
однорідного кольору).

ВАЖЛИВО

Затверджувач MS 2: 1
        

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
5908888880309 0,5 л 12

HARDENER 2K MS

наносити за допомогою піс-
толета-розпилювача облад-
наного соплом Ø1,3-Ø1,5 мм 
при тиску повітря від 3 до 4 
бар, кількість шарів - 2, тов-
щина сухого покриття - 40 -
50 мкм.

РЕКОМЕНДОВАНО

4 mm6 h

3,5 - 4,5 bar 45 min/60°C

2 : 1

: SA B

4 mm6 h

3,5 - 4,5 bar 45 min/60°C

2 : 1

: SA B
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KLARLACK 2K MS

ЛАК HS 2:1  
Безбарвний акриловий лак Klarlack HS KARTEX із високим вмістом твер-
дих речовин. Лак швидко висихає, що дає переваги для термінового 
місцевого ремонту. Низький вміст розчинників (знижує виникнення 
бульбашок), якісно заповнює нерівності, висока масло-бензостійкість. 
Стійкий до впливу УФ-променів і мінливих погод-
них умов, що гарантує чудовий вид лакованій поверхні. Досягається 
кращий результат при температурному сушінні.

LIFEHACK ВІД 
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ІЗатверджувач Härter 2К HS KARTEX виготовлений на основі полізоціана-
тів. Простий і легкий у застосуванні. Має високу хімічну активність (швид-
ке висихання поверхні) та високу щільність, малий вміст розчинників. 

ЗАТВЕРДЖУВАЧ HS 2:1

Лак HS 2:1

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
5908888880255 1 л 6

використовується в якості дру-
гого компонента для затвер-
діння лаку Klarlack HS KARTEX 
(змішувати 2:1 до отримання 
однорідного кольору).

ВАЖЛИВО

Затверджувач HS 2:1
        

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
5908888880316 0,5 л 12

HARDENER 2K HS

наносити за допомогою пістоле-
та-розпилювача обладнаного 
соплом Ø1,3-Ø1,5 мм при тиску 
повітря від 3 до 4 бар, кількість 
шарів - 2, товщина сухого покрит-
тя - 40 - 50 мкм.

РЕКОМЕНДОВАНО

KLARLACK 2K HS

РЕКОМЕНДОВАНО

лак Klarlack HS KARTEX необ-
хідно змішувати із затверджу-
вачем Härter 2К HS KARTEX 
(2:1 до отримання однорід-
ного кольору). 

ВАЖЛИВО

наносити за допомогою пісто-
лета-розпилювача обладнано-
го соплом Ø1,3-Ø1,5 мм при 
тиску повітря від 3 до 4 бар, 
кількість шарів - 2, товщина 
сухого покриття - 40-50мкм.

При фарбуванні пластикових деталей не забувайте про необхідність 
додавання в покривний лак пластифікатора. Чим гнучкіший пластик, 
тим більше пластифікатора додається. При необхідності  також вико-
ристовуйте матуюючу або структурну добавку.

Правило 3х20: повітря в камері, поверхня, що фарбується та лако-
фарбовий матеріал повинні мати температуру, близьку до +20°С. 
При значних відхіленнях від оптимальної температури застосовуй-
те «швидкі» чи «повільні» затверджувачі.

LIFEHACK ВІД 

Найменування

4 mm6 h

3,5 - 4,5 bar 45 min/60°C

2 : 1

: SA B

4 mm6 h

3,5 - 4,5 bar 45 min/60°C

2 : 1

: SA B
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LIFEHACK ВІД 
наносити за допомогою піс-
толета-розпилювача облад-
наного соплом Ø1,3-Ø1,5 мм 
при тиску повітря від 3 до 4 
бар, кількість шарів - 2, тов-
щина сухого покриття - 40 -
50 мкм.

РЕКОМЕНДОВАНО
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використовується в якості 
другого компонента (змі-
шувати 2:1 до отримання 
однорідного кольору).  

ВАЖЛИВО

Упаковка, шт.
12

РЕКОМЕНДОВАНО

УНІВЕРСАЛЬНИЙ  
ЗАТВЕРДЖУВАЧ 2К 2:1 
Універсальний  затверджувач 2К 2:1 KARTEX виготовлений на основі 
полізоціанатов. Простий і легкий у застосуванні. Має: високу хімічну 
активність (швидке висихання поверхні), високою щільністю, малий 
вміст розчинників.

Важливо дотримуватися дозу-
вання складу, рекомендовано-
го виробником, та вибирати 
актуальний тип. Співвідношен-
ня фарбової основи та затверд-
жуючих компонентів в різних 
випадках може змінюватися від 
5% до 25%.  

При помилці з дозуванням мо-
же змінитися однорідність лаку 
чи фарби, вони можуть помут-
ніти, стати не такими довговіч-
ними. Якщо затверджувача не 
достатньо, фарба може сохну-
ти дуже довго. При цьому міц-
ність фарби буде невисокою. 
Якщо затверджувача забагато, 
по покриття може потріскатися.

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
Універсальний  затверджувач 2К 2:1
Універсальний  затверджувач 2К 2:1

5908888880262
5908888880279

0,5 л
0,4 л

12
12

HARDENER 2K UNI

FADE OUT THINNER

РОЗЧИННИК ДЛЯ ПЕРЕХОДІВ
Суміш органічних розчинників KARTEX створена для розтушування країв 
фарбованої поверхні з новим покриттям. Розчинник для переходів не-
замінний при роботі методом "плавного переходу".  

Розчинник для затінення наноситься методом розпилення тонким ша-
ром між старим лакофарбовим покриттям і новим шаром лаку. Засто-
совувати відразу ж після нанесення шару нового покриття.

Треба враховувати, що створення коректного переходу потре-
бує під себе достатньо велику площу. Якщо у вас виникли 
труднощі з візуальним визначенням ремотних зон, можете 
маркувати зони фломастером на скотчі по контуру елемента.

Розчинник для переходів
        

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Об’єм
5908888880385 0,5 л 12

LIFEHACK ВІД 

Розчинник для затінення наноситься методом розпилення тонким ша-
ром між старим лакофарбовим покриттям і новим шаром лаку. Засто-

Треба враховувати, що створення коректного переходу потре-
бує під себе достатньо велику площу. Якщо у вас виникли 
труднощі з візуальним визначенням ремотних зон, можете 
маркувати зони фломастером на скотчі по контуру елемента.

Упаковка, шт.

2 : 1

:

4 mm

S

3,5 - 4,5 bar 60°C - 45 min

6 h

A B

2 : 1

:

4 mm

S

3,5 - 4,5 bar 60°C - 45 min

6 h

A B
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Чернівці

ЗАСОБИ 
МАСКУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ДО ФАРБУВАННЯ
PAINTING TAPE - MASKING FILM

Для кожного матеріала в процесі ре-
мотного фарбування є своє місце. Грунт 
чи фарба мають потрапити на чітко від-
ведені їм місця, все решта треба за-
маскувати.  
Якщо маскування виконано погано, 
на незачищені ділянки неодмінно по-
трапить напил фарби. Жертвами на--
пилу можуть стати ручки, скло, фари, 
гумові ущільнювачі тощо.  Ретельна 
підготовка та маскування поверхні зай-
має набагато менше часу, ніж відми-
вання елементів. 

Особливо важливим правильне 
маскування є при роботі в примі-
щеннях з поганою вентиляцією 
чи взагалі без такої. Тому що знач-
на частина фарби «підвисає» в по-
вітрі  у вигляді липкої субстанції, 
а потім осідає на всіх предметах 
довкола, включно на незахищених 
ділянках. 
Основними матеріалами, що вико-
ристовуються для оклеювання, є 
маскувальна плівка та малярна 
стрічка. 

Асортимент малярських стрічок KARTEX створений для дотримання 
високих вимог до культури виробництва при проведенні ремонт-
них робіт, економії часу користувача. Її застосовують для захисту 
поверхні кузова під час фарбувальних робіт. Паперова основа стріч-
ки дуже добре вбирає рідкі барвники, що не дає їм розтікатися і по-
трапляти на незахищені поверхні. При виконанні малярних робіт 
використання таких стрічок забезпечує не тільки захист від забруд-
нення фарбою, а й рівну лінію фарбування. Вона надійно прилягає 
до контурів і до складних поверхонь і стійка до високих температур.  

приклеювати малярний скотч потрібно 
на суху поверхню, очищену від масла, 
пилу і жиру.

ВАЖЛИВО

Стрічка малярна біла
Стрічка малярна біла
Стрічка малярна біла
Стрічка малярна біла

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Розмір
5908888880026
5908888880033
5908888880040
5908888880057

18мм х 35м
24мм х 35м
36мм х 35м
48мм х 35м 

48
36
24
24

відмінна здатність відкле-
юватися з поверхні навіть 
після тривалого періоду 
приклеювання;
дуже висока стійкість до 
розчинників;
термостійкість - до 80 ° С.

ПЕРЕВАГИ

PAINTING TAPE 

маскувальна плівка та малярна 
стрічка. 

МАСКУВАЛЬНА СТРІЧКА БІЛА

Штрих-код Найменування
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PAINTING TAPE

МАСКУВАЛЬНА СТРІЧКА КОРИЧНЕВА  
Скотч малярний KARTEX використовується при проведенні фарбуваль-
них робіт. Чіткість меж, міцність основи, стійкість до розчинників, темпе-
ратурна стійкість, чисте видалення - все це робить цей скотч незамінним.
Стрічка малярська маскувальна виготовлена з легкокрепованого паперу, 
з одного боку оброблена клеєм на основі натурального каучуку. Застосо-
вується при фарбувально-кузовних роботах і в промисловості. Забезпе-
чує точне прилягання до маскованої поверхні, просте видалення, а також 
точну і рівну лінію фарбування.

MASKING FILM

Після закінчення циклу сушіння 
маскувальні матеріали можна зні-
мати. В першу чергу видаліть 
стрічку-скотч, що відбиває межі 
зони фарбування.

Липку стрічку відривайте обереж-
но, аби не пошкодити фарбу. 
Напрямок відриву - від середини 
панелі до краю. 

Фарба може присохнути до краю 
стрічки, і, якщо відривати з краю, 
фарба може відстати.

ЗА
СО

БИ
 М

А
СК

УВ
А

Н
Н

Я

Захисна плівка KARTEX розміром 4м х 5м і виготовлена з міцного прозо-
рого поліетилену. Пластикова плівка служить відмінним рішенням для 
захисту всього кузова автомобіля від потрапляння грунтовки, фарби або 
лаку, а також для прикриття від бруду, пилу або води. Універсальна в за-
стосуванні. 

МАСКУВАЛЬНА ПЛАСТИКОВА ПЛІВКА 

розміщення плівки легко фік-
сується клейкою стрічкою;
легко знімається;
стійка до натягнення та інших 
навантажень при розгортанні;
економічна;
прозора.

ОСОБЛИВОСТІ

вправлятися з нею може одна 
людина, що створює економію 
часу;
при попаданні фарби на цю плів-
ку розбризкування не відбува-
ється;
великі шматки можна викори-
стовувати повторно для захис-
ту менших ділянок;
надає можливість переміщати 
всередині майстерні автомобіль, 
захищений плівкою.

ПЕРЕВАГИ

Стрічка малярна коричнева
Стрічка малярна коричнева
Стрічка малярна коричнева
Стрічка малярна коричнева

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Розмір
5908888880064
5908888880071
5908888880088
5908888880095

18мм х 35м
24мм х 35м
36мм х 35м
48мм х 35м 

48
36
24
24

відмінна здатність відклею-
ватися з поверхні навіть 
після тривалого періоду 
приклеювання;
дуже висока стійкість до 
розчинників;
термостійкість - до 110 ° С.

ПЕРЕВАГИ

Folia Kartex Standart
Folia Kartex 7 мкн                                                                         

Штрих-код Найменування Упаковка, шт.Розмір
5908888880002
5908888880019

4м x 5м 
4м x 5м 

60
50

LIFEHACK ВІД 

Упаковка, шт.



ЗНАЙДЕ 
правильне авторемонтне рішення 
KARTEX і для маляра, і для продавця

НАДАСТЬ 
всебічну технічну підтримку 
та проконсультує з питань 
застосування продуктів

ПОТУРБУЄТЬСЯ 
про якнайкраще виконання вашого
замовлення, вчасну безкоштовну 
доставку, потрібний вам асортимент

ПРОВЕДЕ 
навчання або тренінги з навичок 
використання авторемотних матеріалів 
для отримання найкрашого результату

ЗАБЕЗПЕЧИТЬ 
маркетингову та рекламну 
підтримку вашому бізнесу 
з питань просування продукції

НАША
КОМАНДА

KARTEX



Компанія «СТОГРУП» - одна з провідних компаній на ринку України , яка спеціалізується 
на дистрибьюції та виробництві сучасних та високотехнологічних лакофарбових мате-
ріалів для різних напрямків ремонту транспорту. В 2018 році «СТОГРУП» підтвердила 
свою відповідність вимогам сертифікації ДСТУ ISO 9001:2015.
Співпраця з нами гарантує Вам успіх!

Зростаємо та заробляємо разом!

www.stogrup.com 
 +38 044 503-02-20
+38 066 066 95 95

 

З НАМИ ЗРУЧНО: 
один постачальник - 
найширший асортимент
авторемонтних товарів

З НАМИ ПРОСТО:
ставите завдання - 
отримуєте швидке
рішення чи консультацію

З НАМИ ВИГІДНО:
заощаджуємо ваші кошти
на логістиці, доставці, 
офіційному імпорті

З НАМИ ВПЕВНЕНО:
ми створюємо комплексні 
та професійні рішення з 
фарбування


