
 ФАСАДНІ ТА ІНТЕР’ЄРНІ
ФАРБИ



ADLER - австрійський виробник лакофарбових матеріалів для інтер’єрів та екстер’єрів. Слідуючи 
шляхом інновацій та функціональності, ADLER відчуває настрої і вимоги клієнтів, має сміливість 
створювати високоякісні та інноваційні лакофарбові продукти з найкращих складових. Це 
дозволяє компанії не слідувати, а започатковувати тренди в галузі покриттів та ефектів.

ADLER - це сімейна компанія з багатою історією, цінностями та незмінними традиціями 
якості продукції. Однією з найважливіших цінностей компанії є екологічність та збереження 
навколишнього середовища. Для виробництва використовується енергія від природніх джерел, а 
в продуктовій лінійці з’являються інноваційні продукти з відновлюваної сировини.

ПРО КОМПАНІЮ
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ПОРАДИ & 
РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПОРАДИ І ЛАЙФХАКИ ВІД ADLER

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО ADLER-TV!

Чи хотіли б ви перефарбувати свій фасад або освіжити свою вітальню та надати їй трохи більше 
кольору? 

На сайті www.adler-lacke.com.ua ви знайдете детальну інформацію про фасадні та внутрішні фарби 
ADLER AVIVA. Заходьте на  ADLER-TV, де ви знайдете нові відео із професійними порадами, які 
зроблять простим і приємним процес фарбування.
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ФАСАДНІ 
ФАРБИ

Фасадні фарби
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Характеристики

Сполучна речовина силіконова 
смола

чистий 
акрилат

Паропроникність (sd) <0,14
висока

<1,4
середня

Водопроникність (w) <0,1
низька

<0,1
низька

Непроникність СО2 - > 50 м С1

Захист плівки фарби від 
водоростей і грибів Так -

Стійкість до атмосферних 
впливів Висока Висока

Кольори Білий 
Color4you

Білий 
Color4you

Основи

Вапняно-цементні 
штукатурки +

Теплоізоляційні фасади 
(WDVS) +

Мінеральні штукатурки +

Полімерні штукатурки +

Бетон +

Фіброцемент +

Дисперсійні фарби +



AVIVA Tirosilc-Color

AVIVA Acryl-Color

Універсальна фасадна фарба на основі силіконової смоли

• Система кольорів Color4you
• Плівка фарби захищена від водоростей і грибів
• Стійка до атмосферних впливів
• Підвищений захист від злив, не відшаровується
• Відштовхує бруд та самоочищується
• Стійкість кольору, клас А

5

Color4You

Сфера застосування: Мінеральні основи (штукатурки, 
бетон), полімерні штукатурки; міцні матові фасадні фарби, 
багатошарові фасадні теплоізоляційні системи (WDVS).

Паропроникність (sd): <0,14 висока

Водопроникність (w): <0,1 низька

Рівень блиску: матовий

Ґрунт: AVIVA Silikon GKW

Упаковка: 1л, 3л, 9л

Високоякісна акрилова фасадна фарба для бетону

• Система кольорів Color4you
• Стійка до атмосферних впливів, та дощу
• Блокує проникнення СО2, захищає бетон
• Стійка до забруднювачів повітря
• Дуже ефективна

Сфера застосування: Бетон, бетонні та фіброцементні 
плити, штукатурні фасади, цоколі.

Паропроникність (sd): <1,4 середня

Водопроникність (w): <0,1 низька

Рівень блиску: шовковисто матовий

Ґрунт: AVIVA Tiefengrund GKW

Упаковка: 1л, 3л, 9л

ФАСАДНІ ФАРБИ
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ІНТЕР’ЄРНІ 
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Інтер’єрні фарби
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Продукт

AVIVA Ultra-Color 1 2 Глухий матовий Дисперсійна Так Так

AVIVA Strong-Color 2 1 Шов. глянцевий Латексна Так Так

AVIVA Terra-Naturweiß 1 2 Глухий матовий Дисперсійна Так

AVIVA Home-Weiß 2 3 Матовий Дисперсійна Так

AVIVA Tiromin-Color 1 2 Глухий матовий Силікатна Так Так

AVIVA Schutzanstrich 1 Глянцевий Латексна -
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AVIVA Ultra-Color

AVIVA Strong-Color

Глибокоматова преміум-фарба для внутрішніх стін

• Комфортна для життя фарба
• Відмінна криюча здатність за один шар
• Для покриття стін та стель, не залишає смуг при 

фарбуванні
• Особливо підходить для оновлення та ремонту, 

проста у застосуванні
• Без додавання розчинників і пластифікаторів
• Доступна у всіх улюблених кольорах

Сфера застосування: Для білого і кольорового фарбування 
стін і стель в інтер’єрі. Особливо підходить для житлових 
кімнат, спалень, дитячих, офісів, лікарень, спа, шкіл, які 
потребують швидкого фарбування.

Криюча здатність: Клас 1 (7 м²/л)

Стійкість до вологого стирання: Клас 2

Рівень блиску: глухий матовий

Ґрунт: AVIVA Tiefengrund GKW

Упаковка: 1л, 3л, 9л

Шовковисто-глянцева латексна фарба для поверхонь з високим навантаженням

• Надзвичайно зносостійка
• Оптимальна для сходових зон, ванних кімнат, кухонь
• Відмінно чиститься
• Відмінна криюча здатність
• Здоровий спосіб життя

Сфера застосування: Для білого і кольорового фарбування 
стін і стель в інтер’єрі. Особливо підходить для приватних 
і громадських місць, що інтенсивно експлуатуються, 
кухонь, спортивних залів, холів, коридорів.

Криюча здатність: Клас 2 (7 м²/л)

Стійкість до вологого стирання: Клас 1

Рівень блиску: шовковисто глянцевий

Ґрунт: AVIVA Tiefengrund GKW

Упаковка: 1л, 3л, 9л

ІНТЕР’ЄРНІ ФАРБИ
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ІНТЕР’ЄРНІ ФАРБИ

AVIVA Terra-Naturweiß

AVIVA Home-Weiß

Інноваційна біла матова фарба для стелі та внутрішніх стін

• 100% кліматично нейтральне виробництво
• Виготовлена з відновлюваної сировини
• Активний внесок в захист навколишнього 

середовища
• 9 літрів фарби економить три літри нафти
• Без консервантів
• Упаковка з вдруге переробленої сировини

Сфера застосування: Для білого фарбування стін і стель 
в інтер’єрі. Особливо підходить для житлових кімнат, 
спалень, дитячих, офісів, лікарень, спа, шкіл і т.д.

Криюча здатність: Клас 1 (7 м²/л)

Стійкість до вологого стирання: Клас 2

Рівень блиску: глухий матовий

Ґрунт: AVIVA Tiefengrund GKW

Упаковка: 9л

Колір: Білий

Універсальна біла матова фарба для стелі та внутрішніх стін

• Відмінна криюча здатність, особливо для першого 
шару

• Проста у використанні без напливів
• Висока паропроникність
• Без додавання розчинників і пластифікаторів

Сфера застосування: Для білого фарбування стін і стель 
в інтер’єрі. Оптимально підходить для першого шару 
фарбування.

Криюча здатність: Клас 2 (7 м²/л)

Стійкість до вологого стирання: Клас 3

Рівень блиску: матовий

Ґрунт: AVIVA Tiefengrund GKW

Упаковка: 3л, 9л

Колір: Білий
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AVIVA Tiromin-Color

AVIVA Schutzanstrich

Мінеральна екологічна фарба преміум-якості

• Відмінна криюча здатність
• Відповідає вимогам будівельної біології
• Висока паропроникність та стійкість до утворення 

плісняви
• Не викликає алергію
• Проста в застосуванні
• Без додавання розчинників і пластифікаторів

Сфера застосування: Для білого і кольорового фарбування 
стін і стель в інтер’єрі. Мінеральне фарбування для 
житлових кімнат, спалень, дитячих, офісів, лікарень, шкіл, 
а також для реставрації історичних пам’яток архітектури.

Криюча здатність: Клас 1 (7 м²/л)

Стійкість до вологого стирання: Клас 2

Рівень блиску: глухий матовий

Ґрунт: Aviva Silikat GKW

Упаковка: 1л, 3л, 9л

Безбарвний захисний шар

• Для поверхонь у приміщенні, з високою 
експлуатацією

• Оптимальна для сходових зон, кухонь та дитячих 
кімнат

• Стійкість до стирання
• Створює поверхні, стійкі до миття

Сфера застосування: Внутрішні дисперсійні фарби Avi-
va, старі неушкоджені дисперсійні покриття, мінеральні 
штукатурки, гіпсові штукатурки та бетон. Особливо 
підходить для приміщень з великими навантаженнями.

Стійкість до вологого стирання: Клас 1 Упаковка: 1л

Ґрунт: AVIVA Tiefengrund GKW

Упаковка: 9л

Колір: Білий

Ґрунт: AVIVA Tiefengrund GKW

Упаковка: 3л, 9л

Колір: Білий

ІНТЕР’ЄРНІ ФАРБИ

Рівень блиску: глянцевий
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ҐРУНТИ

AVIVA Tiefengrund WV

AVIVA Silikon GKW

Універсальний ґрунт

• Зміцнює і вирівнює основу
• Для мінеральних основ всередині і зовні
• Висока глибина проникнення
• Гарантоване покриття стін без смуг
• Водорозчинний

Сфера застосування: Для внутрішнього і зовнішнього 
застосування. Для абсорбуючих мінеральних поверхонь 
таких як штукатурки, бетон, стяжки і т.д., гіпсових 
матеріалів, а також поглинаючих міцних старих покриттів.

Упаковка: 5л, 10л

Ґрунтувальний водний концентрат на основі силіконових смол

• Для ґрунтовки абсорбуючих, піщаних, злегка 
крейдистих мінеральних основ

• Зміцнює і вирівнює основу
• Служить як підсилювач адгезії
• Водовідштовхувальний ефект
• Безбарвний концентрат
• Ідеальна ґрунтовка для AVIVA Tirosilc-Color

Сфера застосування: Для внутрішнього і зовнішнього 
застосування. Для абсорбуючих, піщаних або мінеральних 
поверхонь, таких як вапняк, вапняний цемент, цементна 
штукатурка, натуральний камінь, цегляна кладка і бетон.

Упаковка: 5л, 10л



Упаковка: 5л, 10л

Упаковка: 5л, 10л
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AVIVA Tiro-Putzgrund

AVIVA Silikat GKW

Структурний ґрунт

• Для внутрішніх і зовнішніх робіт
• Пігментована, з дрібним кварцевим компонентом
• Збільшує адгезію і заповнює тріщини
• Висока паропроникність
• Готова до використання, проста у роботі

Сфера застосування: Для внутрішнього і зовнішнього 
застосування. Може використовуватись в двошаровій 
системі в поєднанні з усіма внутрішніми і фасадними 
фарбами AVIVA. Для ґрунтування слабко-абсорбуючих, 
несучих штукатурок всіх видів: мінеральних, силікатних 
або дисперсійних штукатурок, або в якості верхнього шару.

Упаковка: 9л

Ґрунтувальний водний концентрат на силікатній основі

• Продукт без запаху
• Зміцнює і вирівнює основу
• Служить як підсилювач адгезії
• Глибоке проникнення і висока паропроникність
• Вирівнює сильно поглинаючі або змінно поглинаючі 

основи

Сфера застосування: Для внутрішнього і зовнішнього 
застосування. Для абсорбуючих, піщаних або злегка 
крейдованих мінеральних основ, таких як вапняк, 
цементна штукатурка, натуральний камінь, цегляна 
кладка і міцні старі силікатні та мінеральні фарби.

Упаковка: 5л, 10л

ҐРУНТИ



ТОВ Лівінг Вуд Україна, 
08290, Київська область, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

 +380 44 499 87 75
www.adler-lacke.com.ua

office@adler-ukraine.com

ADLER-Werk Lackfabrik A-6130 Schwaz/Tirol Bergwerkstrasse 22
+43 5242 6922-0

www.adler-lacke.com

facebook.com instagram.comwww.adler-lacke.com.ua


