


Створює гладку поверхню з глибоким кольором завдяки технології 
Color Lock®. Завдяки ній досягається більш однорідна плівка з відмінною 
стійкістю до стирання, водопоглинання та впливу ультрафіолету. 
Фарба характеризується високою покривною властивістю та слабким 
запахом. У палітрі доступні унікальні кольори CSP.

• Для підвищення якості фарби крім 100% 
   акрилового латексу до складу входять патентовані смоли.
• Фарба є самогрунтуючою на гіпсократоні.
• Цьому типу фарби підходять водорозчинні колоранти Gennex. 

ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:
• Ґрунтована деревина;
• Ґрунтований метал;
• Стельові панелі;

СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ТИП: 
ВИД: 
ЛОС:

• Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях або на 
   поверхні, температура якої нижче 10ºС.

• Повноцінна експлуатація поверхні через 14 днів після нанесення.
 

ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:
• Робіт в житлових приміщеннях;
• Інтер’єрів кімнат на сонячній стороні будинку;
• Створення стійкого мийного покриття із відмінною кольоропередачею.

СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

Інтер'єрна фарба преміум-класу

КОНТАКТИ 

http://benjaminmoore.com.ua/contacts.html


КОНТАКТИ 

• Фарба є самогрунтуючою на багатьох поверхнях.
• На деякі поверхні може наноситися без використання ґрунт-фарби.

ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:
• Ґрунтована деревина;
• Ґрунтований метал;
• Камінь;

СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ТИП: 
ВИД: 
ЛОС:

• Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях або на
   поверхні, температура якої нижче 10ºС.
• Висока вологість і знижена температура збільшать термін висихання і
   готовність до використання.

ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

Інтер'єрна фарба преміум-класу

http://benjaminmoore.com.ua/contacts.html


• Гіпоалергенна екологічно чиста фарба, що сертифікована як безпечна 
   для людей, що страждають від астми та алергії. Сертифікована для «зеленого 
  будівництва». Високоякісна фарба, яка поєднує в собі декоративну красу покриття
   зі ступенем блиску «яєчної шкаралупи», з відмінною довговічністю і простотою 
   застосування. Без запаху.

• Даний тип фарби стійкий до розбризкування і підходить для нанесення на нові
  або раніше пофарбовані внутрішні поверхні.
• Миття пофарбованої поверхні можна проводити не раніше, ніж через 14 днів.

ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:
• Штукатурка;
• Камінь;
• Гіпсокартон;

• Ґрунтований метал;
• Ґрунтована деревина; 
• Стельові панелі;

СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ТИП: 
ВИД: 
ЛОС:

• Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях або на
   поверхні, температура якої нижче 10ºС.
• Висока вологість і знижена температура збільшать термін висихання і
   готовність до використання.

ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:
• Інтер’єрів житлових приміщень;
• Дитячих кімнат; 
• Учбових приміщень;
• Інтер’єрів кімнат на сонячній стороні будинку. 

СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

Інтер'єрна фарба преміум-класу

КОНТАКТИ 

http://benjaminmoore.com.ua/contacts.html


Водорозчинна латексна акрилова фарба з революційною технологією 
Color Lock® — створена для умов високої вологи. Відзначається 
відмінною покривною здатністю та легкістю очистки від забруднень. 
Завдяки Color Lock Technology і стійкості до цвілі створюється стійке 
покриття з винятковим кольором та приємним тактильним ефектом. 
Має слабкий запах.

• Час висихання 77ºF (25ºС 50% RH): 
   На відліп: 1 година. До повторного нанесення: 1 година. 
• Висушується: випаровуванням, коалесценцією.
• Пофарбовані поверхні можуть митися не раніше ніж через 14 днів.

ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:
• Ґрунтований метал;
• Ґрунтована деревина; 
• Камінь;

СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:
• Плям;
• Стирання;
• Вигорання;
• Вицвітання;

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ТИП: 
ВИД: 
ЛОС:

• Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях або на
   поверхні, температура якої нижче 10ºС.
• Висока вологість і низька температура збільшать час висихання.

ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

Інтер'єрна фарба преміум-класу

КОНТАКТИ 
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Акрилова інтер’єрна фарба професійної якості на водній основі з блиском 
«яєчна шкарлупа». Характеризується легкістю нанесення, відмінними 
вкриваючими властивостями та стійкістю до розбризкування. Без запаху. 
Не доступна в деяких кольорах.

• Час висихання 77ºF (25ºС 50% RH): 
   На відліп: 1 година. До повторного нанесення: 1 година. 
• Висушується: випаровуванням, коалесценцією.
• Пофарбовані поверхні можуть митися не раніше ніж через 14 днів. 

ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:
• Штукатурка;
• Камінь;
• Цегла;

• Ґрунтований метал;
• Ґрунтована деревина;
• Гіпсокартон. 

СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:
• Плям;
• Стирання;

• Вицвітання;
• Вигорання.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ТИП: 
ВИД: 
ЛОС:

• Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях або на
   поверхні, температура якої нижче 10ºС.
• Висока вологість і низька температура збільшать час висихання.

ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

Інтер'єрна фарба

КОНТАКТИ 
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• Спеціально розроблена для стель, дана фарба приховує звичайні  
   недоліки поверхні для створення бездоганного однорідного 
   ультраматового покриття.
• Завдяки стійкості до розбризкування і достатньому часу для роботи з 
  покриттям, дозволяє уникнути перехлесту шарів і утворення напливів. 
 Має слабкий запах.

• Час висихання 77ºF (25ºС 50% RH). На відліп: 1 година.      
   До повторного нанесення: 1 година. 
• Висушується: випаровуванням, коалесценцією.

ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:
• Cтельові панелі;
• Інші поверхні стелі.

СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:
• Вигорання;
• Вицвітання.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ТИП: 
ВИД: 
ЛОС:

• Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях або на 
   поверхні, температура якої нижче 10ºС.
• Висока вологість і низька температура збільшать час висихання.

ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

Інтер'єрна фарба

КОНТАКТИ 

http://benjaminmoore.com.ua/contacts.html


Завдяки запатентованій технології компанії Benjamin Moore, що 
використовується при виробництві даної фарби, Ultra Spec® 500 надає 
покриттю властивості, що подовжують термін його служби. Незалежно 
від типу нанесення (розпилення, валик, щітка), покриття виходить 
рівним, гладким, без підтікань та слідів робочого інструменту,
і швидко висихає.

• Час висихання 77ºF (25ºС 50% RH): На відліп: 1 година. 
   До повторного нанесення: 1 година. 
• Висушується: випаровуванням, коалесценцією.
• Пофарбовані поверхні можуть митися через два тижні. 

ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:
• Штукатурка;
• Камінь, цегла;
• Шпалери;

• Ґрунтована деревина;
• Ґрунтований метал;
• Гіпсокартон.

СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:
• Вицвітання;
• Миття.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ТИП: 
ВИД: 
ЛОС:

• Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях 
   або на поверхні, температура якої нижче 10ºС.
• Висока вологість і низька температура збільшать час висихання.

ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

Інтер'єрна фарба

КОНТАКТИ 
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• Час висихання 77ºF (25ºС 50% RH): На відліп: 1 година. 
   До повторного нанесення: 1 година. 
• Висушується: випаровуванням, коалесценцією.
• Пофарбовані поверхні можуть митися не раніше ніж через 14 днів. 

ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:
• Штукатурка;
• Камінь;
• Цегла;

• Ґрунтована деревина;
• Ґрунтований метал;
• Гіпсокартон.

СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ТИП: 
ВИД: 
ЛОС:

• Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях 
   або на поверхні, температура якої нижче 10ºС.
• Висока вологість і низька температура збільшать час висихання.

ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

Інтер'єрна фарба преміум класу

КОНТАКТИ 

http://benjaminmoore.com.ua/contacts.html


Високоякісна алкідна емаль на водній основі, добре розтікається та 
відповідає характеристикам алкідної фарби. Формує «лакоподібну» 
поверхню із стійкістю до миття. Може використовуватись в інтер’єрі 
на попередньо заґрунтованих поверхнях. 
Забезпечує твердість і довговічність, необхідну для меблів.

В залежності від погодніх умов та умов висихання, може знадобитись 
до 30 днів для отримання оптимального рівня висихання.

ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:
• Штукатурка;
• Камінь, 
• Цегла;
• ДВП;

• Ґрунтована деревина;
• Ґрунтований метал;
• Гіпсокартон;
• Меблі.

СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:
• Вицвітання;
• Миття.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ТИП: 
ВИД: 
ЛОС:

• Для досягнення правильної адгезії емалі із каталізовуваними лаками 
  чи синтетичними покриттями може знадобитись шліфування та  
  ґрунтування, відповідні до специфікації.

ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

Інтер'єрна фарба преміум класу

КОНТАКТИ 

http://benjaminmoore.com.ua/contacts.html


Високоякісний акриловий латексний ґрунт, розроблений для широкого 
спектру інтер'єрних та екстер'єрних проєктів. Забезпечує міцне 
зчеплення на всіх поверхнях, формує ідеальну основу для використання 
фарб Benjamin Moore®. Завдяки інноваційній технології виробництва, 
характеризується слабким запахом, швидко сохне та блокує плями.

• Час висихання 77ºF (25ºС 50% RH): На відліп: 30 хв. До повного 
   висихання: 3 години. До нанесення наступного шару: 1 година. 
• Потребує нанесення фінішу.

ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:
• Штукатурка;
• Камінь, цегла;
• Стельові плити.

СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:
• Вицвітання;
• Плісняви.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ТИП: 
ВИД: 
ЛОС:

• Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях 
   або на поверхні, температура якої нижче 10ºС.
• Висока вологість і знижена температура збільшать термін висихання 
   і готовність до використання.

ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

Грунт-фарба преміум класу

КОНТАКТИ 
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Пропитка-антисептик розроблена для захисту деревини від 
несприятливих погодніх умов, грибку, плісняви та ультрафіолету. 
Не утворює плівки: захищає шляхом проникнення у структуру 
деревини, завдяки чому відмінно підходить для декору, 
не лущиться та не тріскається. Доступно 75 кольорів.

• Час висихання на відліп: 6-8 годин. Для повторного нанесення: 24-48 
   годин. До повного висихання: 5-7 днів.
• Висока вологість і низька температура збільшать час висихання.

ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:

СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:
• Вицвітання;
• Плісняви;
• Абразивності.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ТИП: 
ВИД: 
ЛОС:

• Не рекомендується для використання на пофарбованих 
   дерев’яних поверхнях до повного зняття попереднього покриття;
• Прозорість покриття залежить від кількості шарів нанесення.

ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:
• Терас та сайдингів;
• Садових меблів; 
• Обшивки та паркану; 
• Підкреслення структури дерева.

СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

Пропитка-антисептик преміум класу

КОНТАКТИ 
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Фарба стійка до здуття, впливу цвілі і лугів. Розроблена із використанням 
нанотехнологій та не має аналогів. Володіє зносостійкістю в 2-3 рази 
вищою, ніж звичайні фасадні фарби. Не тріскається і не лущитися. 
Надійність підтверджується довічною гарантією від виробника, 
за умови нанесення за рекомендованою технологією.

• Час висихання 77ºF (25ºС 50% RH): На відліп: 2 години.  
   До повторного нанесення: 4 години. 
• Висушується: випаровуванням, коалесценцією.
• Пофарбовані поверхні можуть митися не раніше ніж через 14 днів. 

ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:

СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:
• Вицвітання;
• Плісняви;
• Лущення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ТИП: 
ВИД: 
ЛОС:

• Не рекомендується використовувати на поверхнях, температура 
   яких нижче 4,4ºС.
• Висока вологість і низька температура збільшать час висихання.

ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

Екстер’єрна фарба преміум класу

КОНТАКТИ 
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Водорозчинна латексна акрилова фарба, що перетворює поверхню 
стін або меблів на «шкільну дошку», на якій можна писати та малювати 
крейдою. Може використовуватись для відновлення традиційних 
шкільних дошок. Має слабкий запах. Доступна у будь-якому кольорі.

• Час висихання 77ºF (25ºС 50% RH): На відліп: 2 години.  
   До повторного нанесення: 4 години. До використання: 14 днів. 
•  Висушується випаровуванням, коалесценцією.
• Пофарбовані поверхні можуть митися не раніше ніж через 14 днів. 

ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:
• Штукатурка;
• Камінь, цегла;
• Гіпсокартон;

• Ґрунтована деревина;
• Ґрунтований метал;
• ДВП;

СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:
• Плям, стирання;
• Вигорання;

• Вицвітання;
• Частого миття.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ТИП: 
ВИД: 
ЛОС:

• Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях 
   або на поверхні, температура якої нижче 10ºС.
• Висока вологість і низька температура збільшать час висихання.

ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

Фарба для декору преміум класу

КОНТАКТИ 

http://benjaminmoore.com.ua/contacts.html


Високоякісне декоративне покриття з ефектом «металік», призначене 
для внутрішніх робіт. Широкий асортимент дозволить втілити 
будь-який дизайнерський задум, та підкреслити інтер’єр блиском 
золота, міді, бронзи або срібла.

• Час висихання 77ºF (25ºС 50% RH): На відліп: 1 година.  
   До повторного нанесення: 24 години. 
• Висушується: випаровуванням, коалесценцією.
• Пофарбовані поверхні можуть митися не раніше ніж через 14 днів. 

ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:
• Штукатурка;
• Камінь; 
• Цегла;
• Дерев'яні плити;

• Ґрунтована деревина;
• Ґрунтований метал;
• Шпалери;
• Гіпсокартон.

СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:
• Плям;
• Стирання;

• Вигорання;
• Вицвітання.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ТИП: 
ВИД: 
ЛОС:

• Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях 
   або на поверхні, температура якої нижче 10ºС.
• Використовувати лише з достатньою вентиляцією.

ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

Фарба для декору преміум класу

КОНТАКТИ 

http://benjaminmoore.com.ua/contacts.html


Епоксідо акрилово латексна фарба з блиском. Призначено для фарбування 
старих або нових дерев'яних чи бетонних підлог всередині та зовні 
приміщення. Стійка до плям, жиру, олій та миючих засобів.
Протистоїть пошкодженням та подряпинам, забезпечує стійке гладке 
рівномірне покриття із високою покривною здатністю.

• Час висихання 77ºF (25ºС 50% RH). На відліп: 1 година.  До повторного 
  нанесення: 4-6 годин. До повного висихання: 7 днів (на вулиці) 
  або 14 днів (у приміщенні). 
• Наносити у 2 шари. Не наносити під прямим сонячним промінням 
   та у дощовий період, що триває понад 3 дні. Уникати контакту із шинами.

ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:
• Бетон;
• Деревина.

СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:
• Плям, стирання;
• Вигорання;

• Вицвітання;
• Миття.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ТИП: 
ВИД: 
ЛОС:

• Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях 
   або на поверхні, температура якої перевищує 10-35ºС.

ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

Фарба для дерева та бетону преміум класу

КОНТАКТИ 

http://benjaminmoore.com.ua/contacts.html
http://


• Час висихання 77ºF (25ºС 50% RH). На відліп: 30 хвилин.  
   До повторного нанесення: 4 -6годин. До повного висихання: 
   7 днів (на вулиці) або 14 днів (у приміщенні). 
• Наносити у 2 шари. Не наносити під прямим сонячним промінням 
   та у дощовий період, що триває понад 3 дні.

ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:

СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:
• Лугів;
• Миючих засобів;
• Розтріскування;
• Відшаровування;
• Цвілі;

• Прісної / солоної води;
• Мікроорганізмів;
• Абразивності;
• Плісняви.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ТИП: 
ВИД: 
ЛОС:

• Не рекомендується використовувати в холодних приміщеннях 
   або на поверхні, температура якої перевищує 10-35ºС.

ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

Фарба для басейнів преміум класу

КОНТАКТИ 

http://benjaminmoore.com.ua/contacts.html


Забезпечує надзвичайно міцну плівку після висихання.
Використовується як базовий шар на внутрішніх і зовнішніх поверхнях,
із подальшим нанесенням будь-якого фінішного покриття, включаючи 
алкидні, акрилово-латексні, уретанові, епоксидні та лакові фініші.
Stix вирівнює основу до гладкої поверхні, може митися водою з милом. 
Потребує нанесення фінішу.

• Час висихання при 25 °C @ 50% RH на дотик: 30 хв. 
     Для другого шару: 3-4 год. Повне висихання: 3-4 дні.
• Наносьте праймер, коли температура повітря і поверхні вище 35 °F (0 °С).
• Не наносьте праймер під прямими сонячними променями або на гарячу 
    поверхню. Уникайте дощу, води або високої вологості протягом першої 
    доби висихання.

ПОВЕРХНІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:
• Склопластик;
• Пластик ПВХ;
• Вініл;

• Керамічна плитка;
• Глазурована цегла;
• Звукоізоляційна плитка.

СТІЙКІСТЬ ПОФАРБОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ДО:
• Миття.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ТИП: 
ВИД: 
ЛОС:

Уретан-акрилова
Водоемульсійна
289,6  г / літр

• Не рекомендується використовувати поверх поліетилену чи поліпропілену.
• При нанесенні на зовнішні поверхні на праймер Stix® необхідно нанести 
   фінішне покриття.
• Не рекомендується наносити поверх Kynar® (чи подібного фінішного 
   покриття), якщо такий спосіб нанесення не був протестований та 
   одобрений споживачем.
•• Не рекомендується для нанесення в якості праймера для екстер'єру на фасад 
дерев'яного будинку

ВІДМІННО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

Ґрунт-фарба для плитки

КОНТАКТИ 

http://benjaminmoore.com.ua/contacts.html

