
РОЗЧИННИК 646 
РОЗЧИННИК 646 

без прекурсорів

ТУ У 24.3-00904996-004-2004

ВЛАСТИВОСТІ: Розчинник 646  Хімре-
зерв - висоякісний засіб для лакофарбо-
вих матеріалів, характеризується якісни-
ми розчинними властивостями. Містить в 
сумі менше 50% ацетону та толуолу, 
внаслідок чого являється безпрекурсор-
ним і не підлягає ліцензуванню.

ПРИЗНАЧЕННЯ: для розбавлення нітрое-
малей, нітролаків та нітрошпаклівок 
загального призначення.
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: розчинник 
при перемішуванні додають невеликими 
порціями до лакофарбового матеріалу 
до отримання потрібної консистенції.

СКЛАД: суміш летких органічних 
речовин: кетонів, спиртів, ефірів, арома-
тичних вуглеводнів.

Гарантійний термін – 18 місяців з дати 
виготовлення.

Фасовка: 0,4л, 0,5л, 0,8л, 1л, 4л, 5л пєт, 
0,5, 1л скло, налив.

РОЗЧИННИК 647
РОЗЧИННИК 647

без прекурсорів

ТУ У 24.3-00904996-004-2004

ВЛАСТИВОСТІ: Розчинник 647 Хімре-
зерв  - висоякісний засіб для лакофарбо-
вих матеріалів, характеризується якісни-
ми розчинними властивостями.  Містить 
в сумі менше 50% ацетону та толуолу, 
внаслідок чого являється безпрекурсор-
ним і не підлягає ліцензуванню.

ПРИЗНАЧЕННЯ: для розбавлення 
нітроемалей, нітролаків а також 
лакофарбових матеріалів, які використо-
вуються при фарбуванні автомобілів.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: розчинник 
при перемішуванні додають невеликими 
порціями до лакофарбового матеріалу 
до отримання потрібної консистенції.

СКЛАД: суміш летких органічних 
речовин: кетонів, спиртів, ефірів, арома-
тичних вуглеводнів.

Гарантійний термін – 18 місяців з дати 
виготовлення.

Фасовка: 0,4л, 0,5л, 0,8л, 1л, 4л, 5л пєт, 
0,5, 1л скло, налив.

РОЗЧИННИК Р-650

ТУ У  24.3-00904996-004-2004

ВЛАСТИВОСТІ: характеризується якіс- 
ними розчинними властивостями для 
лакофарбових матеріалів. Містить в сумі 
менше 50% ацетону та толуолу, внаслі-
док чого не являється прекурсором і не 
підлягає ліцензуванню.

ПРИЗНАЧЕННЯ: для розбавлення 
нітроемалей, нітролаків, а також 
лакофарбових матеріалів на нітроалкід-
них, алкідних та гліфталевих основах. 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: розчинник 
при перемішуванні додають невеликими 
порціями до лакофарбового матеріалу 
до отримання потрібної консистенції.

СКЛАД: суміш летких органічних 
речовин: спиртів, ефірів, ароматичних 
вуглеводнів

Гарантійний термін – 18 місяців з дати 
виготовлення.

Фасовка: 0,4л, 0,5л, 0,8л, 1л, 4л, 5л пєт, 
0,5, 1л скло.



РОЗЧИННИК «АЦЕТОН+»

ТУ У 20.3-37168244-002:2014
   
 
ВЛАСТИВОСТІ : Розчинник «Ацетон+» 
це високоякісний засіб для лакофарбо-
вих матеріалів. Містить в сумі менше 
50% ацетону та толуолу, внаслідок чого 
не являється прекурсором і не підлягає 
ліцензуванню.

ПРИЗНАЧЕННЯ: для розбавлення 
нітроемалей, нітролаків, для знежирен-
ня поверхонь.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: розчинник 
при перемішуванні додають невеликими 
порціями до лакофарбового матеріалу 
до отримання потрібної консистенції.

СКЛАД: суміш органічних сполук на 
основі Ацетона, розчинник не являється 
окремою хімічної сполукою.

Гарантійний термін – 18 місяців з дати 
виготовлення.

Фасовка : 0,5, 1л скло.                       

ЕТИЛАЦЕТАТ

ТУ У 24.1-00904996-006:2007
      

Не являється прекурсором

ВЛАСТИВОСТІ : Е т и л а ц е т а т 
характеризується якісними розчинними 
властивостями для нітроцелюлози, смо-
ляних олійних лаків, жирів, воску.

ПРИЗНАЧЕННЯ: для синтезу хімічних 
продуктів і в якості розчинника. 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: етилацетат 
при перемішуванні додають невеликими 
порціями до  продукту, який потребує 
розбавлення. 
СКЛАД: етиловий ефір оцтoвої кислоти.

Гарантійний термін – 1 рік з дня виготов-
лення.

Фасовка : налив, 0,5л, 1л скло.

АЦЕТОН ТЕХНІЧНИЙ
    

ГОСТ 2768-84

ВЛАСТИВОСТІ : засіб для лакофарбо-
вих матеріалів, характеризується 
якісними розчинними властивостями 
для лакофарбових матеріалів.

ПРИЗНАЧЕННЯ: для розбавлення 
нітрофарб, нітролаків, нітроемалей, для 
знежирення поверхонь.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: ацетон при 
перемішуванні додають невеликими 
порціями до лакофарбового матеріалу 
до отримання потрібної консистенції.

СКЛАД: ацетон.

Гарантійний термін – 1 рік.

Фасовка : 0,5, 1л скло, налив.



 РОЗЧИНИК БЕНЗИН  
«КАЛОША»

ТУ У 24.3-00904996.001-2003

ВЛАСТИВОСТІ:        засіб для лакофарбо-
вих матеріалів, характеризується 
якісними розчинними властивостями для 
лакофарбових матеріалів.
      
ПРИЗНАЧЕННЯ: для розбавлення 
олійних, бітумних матеріалів, епоксидних 
смол, промивання деталей механізмів 
при ремонті, для обезжирення поверхонь 
перед фарбуванням, видалення олійних 
плям.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: Бензин 
Калоша при перемішуванні додають 
невеликими порціями до лакофарбового 
матеріалу до отримання потрібної 
консистенції.

СКЛАД: нафтова фракція ароматичних 
вуглеводнів.

Гарантійний термін – 1 рік з дати 
виготовлення.

Фасовка: 0,4л, 0,5л, 0,8л, 1 пет, налив.

РОЗЧИННИК «БЕНЗИН 
КАЛОША +»

ТУ У 20.3-37168244-002:2014

ВЛАСТИВОСТІ: Розчинник «Бензин 
Калоша+» – високоякісний засіб для 
лакофарбових матеріалів.

ПРИЗНАЧЕННЯ: для розбавлення 
олійних фарб, емалей, лаків, та інших 
лакофарбових матеріалів, промивання 
деталей механізмів при ремонті, а також 
для знежирення поверхонь.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: розчинник 
при перемішуванні додають невеликими 
порціями до лакофарбового матеріалу 
до отримання потрібної консистенції.
СКЛАД: суміш вуглеводнів переважно 
аліфатичного характеру з домішкою 
ароматичних сполук нечіткого хімічного 
складу.

Гарантійний термін – 18 місяців з дати 
виготовлення.

Фасовка: 0,4л, 0,5л, 0,8л, 1 пет.

КЕРОСИН ТС-1

ТУ У 24.3-00904996.001-2003
 

ВЛАСТИВОСТІ : засіб для лакофарбо-
вих матеріалів, характеризується 
якісними розчинними властивостями для 
лакофарбових матеріалів.    

ПРИЗНАЧЕННЯ: для змащування та 
промивання  деталей і механізмів. 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:  роботи с 
Керосином проводити з використанням 
засобів захисту рук, очей у добре 
провітрюваному приміщенні.

СКЛАД: суміш вуглеводнів.

Гарантійний термін – 1 рік з дати 
виготовлення.

Фасовка : 0,4л, 0,5л, 0,8л, 1 пет



, налив.



налив.

, налив.

Гарантійний термін придатності – 3 
роки з дати виготовлення.

Гарантійний термін придатності – 3 
роки з дати виготовлення.

Гарантійний термін придатності – 2 
роки з дати виготовлення. Гарантійний термін придатності – 2

роки з дати виготовлення.

Гарантійний термін придатності - 18 міся- 
ців з дати виготовлення. Гарантійний термін придатності - 18 

місяців з дати виготовлення.



Гарантійний термін при-
датності - 18 місяців з да-

ти виготовлення.

Гарантійний термін при-
датності - 18 місяців з да-

ти виготовлення.

Гарантійний термін при-
датності - 18 місяців з да-

ти виготовлення.

Гарантійний термін при-
датності - 18 місяців з да-

ти виготовлення.

Гарантійний термін при-
датності - 18 місяців з да-

ти виготовлення в герме-

тичній тарі виробника.



.

РОЗЧИННИК ДЛЯ
 АКРИЛОВИХ ПРОДУКТІВ

 ТУ У 24.3-00904996-004-2004

ВЛАСТИВОСТІ: характеризується 
якісними розчинними властиво-
стями. Не містить прекурсорів, 
внаслідок чого не підлягає 
ліцензуванню.
ПРИЗНАЧЕННЯ: для розбавлення 
акрилових продуктів.
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 
розчинник при перемішуванні 
додають невеликими порціями до 
отримання потрібної консистенції 
акрилового продукту.
СКЛАД: суміш летких органічних 
речовин: складних ефірів, арома-
тичних вуглеводнів.
Фасовка: 0,4, 0,5, 0,8, 1 л ПЕТ.

.

Гарантійний термін придат-
ності - 18 місяців з дати 
виготовлення.

Гарантійний термін придат-
ності - 18 місяців з дати 
виготовлення.

Гарантійний термін придат-
ності - 18 місяців з дати 
виготовлення.

Гарантійний термін придат-
ності - 18 місяців з дати 
виготовлення.

Гарантійний термін придат-
ності - 18 місяців з дати 
виготовлення.

Гарантійний термін придат-
ності - 18 місяців з дати 
виготовлення.

Гарантійний термін придат-
ності - 18 місяців з дати 
виготовлення.

Гарантійний термін придат-
ності - 18 місяців з дати 
виготовлення.

Гарантійний термін придат-
ності - 18 місяців з дати 
виготовлення.

пет



налив.
налив. налив.

Гарантійний термін придат-
ності - 18 місяців з дати 
виготовлення.

Гарантійний термін придат-
ності - 18 місяців з дати 
виготовлення.

Гарантійний термін придатності - 
18 місяців з дати виготовлення.

ОЛІФА

ТУ У 24.3-00904996.001-2003

ПРИЗНАЧЕННЯ: для розведен-
ня олійних густо тертих фарб.
ВЛАСТИВОСТІ: насичування 
оліфою дерев'яних поверхонь 
перед фарбуванням їх олійними 
фарбами (крім підлоги).
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: пен-
злем наносити оліфу рівномір-
ним тонким шаром на чисту 
суху поверхню. При необхід-
ності розводять уайт-спіритом 
або скипідаром.
СКЛАД: розчин оксидованого 
рослинного масла і сикативів в 
уайт-спіриті
Фасовка: 0,4л, 0,5л, 0,8л, 1л, 5л 
пет, налив.
Гарантійний термін придат-
ності - 1 рік з дати виготовлення.

РОЗЧИННИК ДЛЯ ФАРБ 
НА ОСНОВІ 

УАЙТ-СПІРИТУ

ТУ У 24.3-00904996-004-2004

ПРИЗНАЧЕННЯ: для розбавлен-
ня фарб, емалей, лаків, грунтівок 
та сланцевих мастик, для розбав-
лення та змивання авто консер-
вантів і бітумних плям, для знежи-
рення поверхонь.
ВЛАСТИВОСТІ: високоякісний 
органічний розчинник з якісними 
розчинними властивостями. Не 
являється прекурсором і не під-
лягає ліцензуванню.
СКЛАД : суміш вуглеводнів ліній-
ної і ароматичної будови.
Фасовка: 0,4л, 0,5л, 0,8л, 1 пет, 
налив.
Гарантійний термін придат-
ності - 18 місяців з дати витов-
лення.

ОРГАНІЧНИЙ РОЗЧИННИК 
КЕРОСИН

ТУ У 24.3-00904996-004-2004

ПРИЗНАЧЕННЯ: для розбавлен-
ня лакофарбових матеріалів, 
промивки деталей та знежирен-
ня поверхонь.
ВЛАСТИВОСТІ: засіб для ла-
кофарбових матеріалів, характе-
ризується якісними розчинними 
властивостями для лакофарбо-
вих матеріалів.
СКЛАД: суміш нафтових фракції .
Фасовка : 0,4л, 0,5л, 0,8л, 1 пет,
налив.
Гарантійний термін придат-
ності - 18 місяців з дати 
виготовлення.

РОЗРІДЖУВАЧ ДЛЯ 
ФАРБ

ТУ У 24.3-00904996-004-2004

ПРИЗНАЧЕННЯ: для розбавлення 
та доведення до робочої в'язкості 
ПФ емалей, олійних та алкідних 
лаків та фарб, промивання дета-
лей та зняття консервуючих по-
криттів.
ВЛАСТИВОСТІ: характеризуєтся 
якісними розчинними властиво-
стями для ЛКМ.
СКЛАД: суміш вуглеводнів
Фасовка: 0,4л, 0,5л, 0,8л, 1л, 5л 
пет, налив.
Гарантійний термін придат-
ності - 18 місяців з дати 
виготовлення.

РОЗЧИННИК
 СОЛЬВЕНТ

ТУ У 24.3-00904996-004-2004
ВЛАСТИВОСТІ: має  якісниі 
розчинні властивості для лако-
фарбових матеріалів.
ПРИЗНАЧЕННЯ: для розбавлен-
ня олійних, олійно-смоляних, 
бітумних, бітумно-олійних фарб, 
лаків, емалей.
СКЛАД: суміш ароматичних ву-
глеводнів.
Фасовка: 0,4л, 0,5л, 0,8л, 1л, 4л, 
5л пет, налив.
Гарантійний термін придат-
ності - 18 місяців з дати виго- 
товлення.

ПЕРЕТВОРЮВАЧ
 ІРЖІ

ТУ У 24.5-00904996.003-2004

ПРИЗНАЧЕННЯ: для видалення 
іржі. 
ВЛАСТИВОСТІ: перетворювач 
іржі, використовується для 
зняття іржі та створенню захис-
ного шару на металевих 
поверхнях. Полегшує розбиран-
ня ржавих різьбових сполучень.
СКЛАД: водний розчин орто- 
фосфорної кислоти, специфічні 
добавки. 
Фасовка :  0,5л,  1 пет, налив.
Гарантійний термін придат-
ності – 3 роки з дати виготов-
лення.


