
Витрати: 8-10 м2 з 1 літру
(в 2 шари)

Сухий залишок: 61 ± 1%
Питома вага: 1,45 ± 1,55 

кг/л

Нанесення: пензель, 
малярний валик, 

фарборозпилювач, 
фарбопульт

Розведення водою:
1-й шар 45-60%
2-й шар 30-45%

Клас стирання: 2 (другий) 
згідно стандартів EN 13300 

і EN ISO 11998

Суха на дотик: 2 години
(при 20С)

Повне висихання: 24 
години

Коефіціент матовості: 4,3

Тонування: Homedecor, Pantone, RAL D2, RAL Classic, NCS, за RGB координатами 
кольору

Водоемульсійна фарба на основі ацето-вінілових смол в водній емульсії.
Наноситься на поверхні з бетону, цегли, гіпсокартону, гіпсу, штукатурок на водній основі, на мінеральні
поверхні, раніше пофарбовані поверхні. 
Використовується для фарбування поверхонь всередині приміщення.

тара, кг *вартість, грн
вартість за 1 м2 в два 

шари, грн

0,9 367,95 40,88

3 1012,77 33,76

6 1740,75 29,01

12,8 3585,78 28,01

тара, л *вартість, грн
вартість за 1 м2 в два 

шари, грн

0,75 523,71 69,83

2,5 1448,04 57,92

5 2380,29 47,61

10 4694,91 46,95

14 5959,80 42,57

SOLARIS База Bianco для світлих відтінків
SOLARIS База CONVERTER для 

насичених кольорів

СУПЕРУКРИВАЮЧА МАТОВА МИЮЧАСЯ ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА 
З ВИСОКОЮ БІЛИЗНОЮ

Преміальна італійська фарба
Соляріс- ідеальна для об’єктів, де необхідна висока якість за доступною ціною

SOLARIS

http://www.ivc.it

BIANCO PURO

Витрати: 6-7 м2 з літру (в 2 
шари)

Сухий залишок: 67 ± 1%
Питома вага: 

1,53± 1,63 кг / л

Нанесення: пензель, 
малярний валик, 

фарборозпилювач, 
фарбопульт

Розведення водою:
1-й шар 40-50%
2-й шар 30-40%

Клас стирання: 2 
(другий) згідно

стандартів EN 13300 і 
EN ISO 11998

Суха на дотик: 30 хвилин
(при 20С)

Повне висихання: 
24 години

Коефіціент матовості: 
2,5

Тонування: Homedecor, Pantone, RAL D2, RAL Classic, NCS, за RGB 
координатами кольору

Володіє чудовими адгезійніними властивостями, прекрасною покривною здатністю, утворює ідеально білий
однорідний фон.
Приховує незначні дефекти поверхні. Має приємний майже невідчутний аромат.  
Bianco Puro застосовується для фарбування стін и стель всередині приміщення.
Наноситься на цеглу, камень, гіпсокартон, поштукатурені стіни, раніше пофарбовані поверхні. Також
використовується як перший шар під декоративні матеріали.

тара, л *вартість, грн
вартість за 1 м2 в два 

шари, грн

0,75 417,78 92,84

2,5 1136,19 75,75

5 2010,36 67,01

14 5206,74 61,99

СУПЕРУКРИВАЮЧА ПАРОПРОНИКНА 
МАТОВА ГІПОАЛЕРГЕННА ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА

Премiальна iталiйська фарба.
Найвищi показники гiпоалергенностi

*не враховуючи вартiсть тонування

*не враховуючи вартiсть тонування



Витрати: 6-7 м2 з літру (в 2 
шари)

Сухий залишок: 60 ±
1%

Питома вага: 1,35 ± 1,45 кг / 
л

Нанесення: пензель, малярний
валик, фарборозпилювач (при 

нанесенні безповітряним
засобом -рекомендовано 

використовувати Сolorgrund
IVC)

Розведення водою:
1-й шар 5-10%
2-й шар 5-10%

Клас стирання: 1 
(НАЙВИЩИЙ) згідно

стандартів EN 13300 і EN ISO 
11998

Суха на дотик: 2 години (при 
20С)

Повне висихання: 24 
години

Коефіціент матовості: 5,1 
(кут 85 матовий блиск)

Тонування: Homedecor, Pantone, RAL D2, RAL Classic, NCS, за RGB координатами 
кольору

Спеціальні добавки захищають поверхню від забруднень і всіх можливих побутових плям - таких, як вино, кава, соус, 
масло, кока-кола, олівці і маркери.
PLAY & CLEAN® підходить для захисту і декорування внутрішніх стін з цегляної кладки, бетону, гіпсу, гіпсокартону, 
штукатурок на основі гідравлічних в'яжучих речовин і мінеральних субстратів в цілому.
Особливо підходить для декорування найбільш схильних до появи плям приміщень, таких, як кухні, вітальні, дитячі
установи, шкільні аудиторії, медичні установи і т.д.
PLAY & CLEAN® також має високу покривну здатність, відмінну стійкість до стирання, володіє досконалим
розподіленням по поверхні, легко наноситься і має водовідштовхувальні властивості.

тара, кг *вартість, грн
вартість за 1 м2 в 

два шари, грн

0,9 458,37 84,88

5 1744,71 58,16

12,5 3608,55 48,11

тара, л *вартість, грн
вартість за 1 м2 в 

два шари, грн

0,75 612,48 136,11

4 2457,18 102,38

10 6237,00 103,95

Play&Clean База Bianco для світлих
відтінків

Play&Clean База CONVERTER для насичених
кольорів

ІННОВАЦІЙНА МАТОВА ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА З ФОРМУЛОЮ STOP STAIN

Преміальна італійська фарба
Суперстiйка до будь-яких побутових забруднень

PLAY & CLEAN

Речовина
Видалення до 5 

хвилин
Видалення до 60 хвилин

Видалення 
до 24 годин

Чай видалено видалено видалено

Coca-Cola видалено видалено видалено

Фруктовий, 
овочевий сік

видалено видалено видалено

Кетчуп видалено видалено видалено

Томатний сік видалено видалено видалено

Майонез видалено видалено видалено

Червоне вино видалено злегка видиме видиме

Оцет видалено видалено видалено

Кава видалено злегка видиме видиме

Оливкова олія видалено видалено видалено

Кров видалено видалено видалено

Губна помада видалено видалено видалено

Маркери для дітей видалено видалено видалено

Фломайстер видалено видалено видалено

Олівець видалено видалено видалено

FISSATIVO ACRILICO - продукт, створений на базі суміші неомильних акрилових смол і різних добавок, що
додають продукту ВИСОКІ ІЗОТЕРМІЧНІ ЯКОСТІ, ЛЕГКЕ ПРОНИКНЕННЯ ТА ВІДМІННУ КОНСОЛІДАЦІЮ.  
Ідеальна для ізоляції і ущільнення цементних поверхонь, цегляної кладки, споруд з гіпсокартону, раніше
оштукатурених або пофарбованих поверхонь, будь-яких інших поверхонь зі старим покриттям. 
Уніформує поглинання фарби поверхнею і забезпечує кращий естетичний ефект на наступній фазі обробки.
FISSATIVO ACRILICO проникає безпосередньо в поверхню, укріплюючи її, надаючи компактність і забезпечуючи
краще подальше нанесення фарби.

тара, л вартість, грн вартість за 1 м2, грн

1 362,01 10,63

5 1 459,59 9,12

ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИЙ АКРИЛОВИЙ ГРУНТ

Премiальний iталiйський продукт для професiйного використання

FISSATIVO ACRILICO

Витрати:  32 м2 з літру
Розведення водою:

400%

Нанесення: кисть, малярний
валик, фарборозпилювач, 

фарбопульт
Повне висихання для подальшого фарбування:  2-3 години (при 20С)

*не враховуючи вартiсть тонування

*не враховуючи вартiсть тонування

http://www.ivc.it



BK LAK MATT

Витрати:  10-12 м2 з літру
Розведення водою:

20-30%

Нанесення: пензель, 
малярний валик, 

фарборозпилювач, 
фарбопульт

Повне висихання для подальшого фарбування:  6 годин (при 20С)

Тонування: Homedecor, Pantone, RAL D2, RAL Classic, NCS, за RGB 
координатами кольору (тонування підбирається за допомогою програми S2K 

згідно обраного відтінку

Фарба-грунт на водній основі для внутрішніх поверхонь. 
Розроблено на основі спеціальних мікронізованих смол в водній емульсії. 
Володіє чудовою здатністю до формування ущільнюючого шару для подальшого фарбування, висока адгезія
як на заново підготовлених, так і на раніше пофарбованих поверхнях. 
Маскує певні недоліки поверхні. 
Рекомендовано викорустовувати під насичені кольори при використанні бази Converter, фарбу PLAY&CLEAN 
при нанесенні безповітряним засобом

тара, кг *вартість, грн
вартість за 1 м2 в два 

шари, грн

0,9 277,20 30,80

3,5 875,01 24,49

7 1 452,00 20,74

20 3930,30 19,65

СУПЕРУКРИВАЮЧА ФАРБА-ГРУНТ 
ПРИХОВУЄ НЕДОЛІКИ ПОВЕРХНІ

Премiальний iталiйський продукт
Гарантiя отримання однорiдностi поверхнi пiд подальше фарбування

COLORGRUND GX30

Витрати: 6-7 м2 з літру (в 
2 шари)

Сухий залишок: 61 ± 1%
Питома вага: 1,38± 1,43 кг 

/ л

Нанесення: пензель, 
валик 

Розведення водою:
1-й шар 10-15%
2-й шар 5-10%

Клас стирання: 1 
(НАЙВИЩИЙ) згідно

стандартів EN 13300 і EN 
ISO 11998

Суха на дотик: 2 години
(при 20С)

Повне висихання: 24 
години

Коефіціент матовості: 2

Тонування: Homedecor, Pantone, RAL D2, RAL Classic, NCS, за RGB 
координатами кольору

Особлива формула BK LAK дозволяє використовувати продукт на фінішному або проміжному етапі обробки
поверхні, маскуючи при цьому можливі дефекти підготованої поверхні. 
Утворює невидиму плівку, яка характірізується високим опіром до стирання і стійкістю до будь-яких миючих і 
дезінфікуючих засобів.  
BK LAK відмінно підходить для декорування внутрішніх стін приміщень з кам'яної кладки, цегли, перегородок 
з гіпсокартону, відштукатурених та інших поверхонь.
Може наноситься на раніше пофарбовану поверхню.
Рекомендуємо використовувати BK LAK для приміщень, які потребують частої дезінфекції та догляду, для 
гарантування особливих гігієно-санітарних норм, наприклад, шкіл, дитячих садків, медичних закладів та ін.

тара, кг *вартість, грн
вартість за 1 м2 в два 

шари, грн

0,9 396,66 62,96

4,2 1413,39 48,07

13,7 4024,68 41,97

тара, л *вартість, грн
вартість за 1 м2 в два 

шари, грн

0,75 566,28 107,86

4 2258,85 80,67

13 6053,19 66,52

BK LAK База Bianco для світлих відтінків BK LAK База CONVERTER для насичених кольорів

МАТОВА ЕМАЛЬ ДЛЯ СТІН 
З ВИСОКИМИ МИЮЧИМИСЯ ПОКАЗНИКАМИ

Преміальна італійська фарба
BK LAK відмінно підходить для стін з підвищеним тактильним навантаженням

*не враховуючи вартiсть тонування

*не враховуючи вартiсть тонування

http://www.ivc.it


