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Металеві поверхні із заліза або сталі є частиною нашого оточення. Ці 
матеріали використовуються як усередині приміщень, так і на відкритому 
повітрі, для широкої різноманітності будівельних конструкцій та окремих 
елементів, які необхідно захищати від   негоди, корозії, висолів та інших 
шкідливих чинників, які  безпосередньо впливають  на них та призводять 
до руйнувань.

Підприємство Рinturas Isaval розробило колекцію Ізалнокс, яка  є 
комплексною системою для інтенсивного захисту проти корозії і 
ефективної ізоляції поверхонь від  зовнішніх впливів. Всі продукти 
колекції Ізалнокс вирізняються  високою стійкістю до ударів, а також 
міцністю при стискуванні і розширенні металу без розтріскування.

Ізалнокс - це найоптимальніше рішення для захисту та обробки  металів.

Гамма протикорозійних  
продуктів Ізалнокс  

Інтенсивний захист проти  корозії.

Передова технологія для нанесення 
безпосередньо на залізо та іржу.
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Рішення проти корозії
Протикорозійна обробка.
Відділ досліджень та  розвитку I+D+i підприємства Pinturas Isaval 
розробив серію  продуктів здатних запропонувати будь-які  рішення і 
методи обробки для полегшення та оптимізації фарбування  металевих 
поверхонь. В колекції Ізалнокс  вдалося поєднати  дві найскладніші  
вимоги до протикорозійних продуктів: ідеальний результат та професійну 
обробку.

Широкий діапазон рішень, які зібрані в цьому каталозі, враховує потреби 
усіх етапів протикорозійної обробки, від перетворювача іржи для 
очищення поверхні до оздоблення  декоративними емалями.

Окислення - це хімічна реакція, під час 
якої атоми металу втрачають електрони. Це 
неминуча реакція, але її можна запобігти  
за допомогою таких продуктів як Ізалнокс, 
які перешкоджають шкідливим впливам у 
будівництві, позбавляючи від необхідності 
використання інших, серйозніших і 
дорожчих заходів безпеки, проведення 
профілактичного та підтримуючого  
обслуговування, використання більш 
дорогих матеріалів, тимчасового  закриття 
об’єкта, втрати часу та коштів. 

Корозію, яка викликана окисленням, 
можна класифікувати по зовнішньому 
виду металу, що зазнав корозії. Її найбільш 
розповсюджені форми:

Рівномірна корозія.
Це найбільш розповсюджений, простий 
та відомий вид корозії. Відбувається 
з металами та сплавами, відносно  
однорідними, що знаходяться в подібних 
оточуючих середовищах.

Місцева корозія.
Виникає, коли метал піддається дії 
неоднорідних оточуючих умов, відмінності 
яких можуть мати різне походження та 
бути викликані як  самим матеріалом, так і 
оточуючим середовищем. 
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Надійний захист від негоди.
Ізалнокс забезпечує захист  і високу 
стійкість металевих поверхонь до 
несприятливих погодних умов, дощу 
або ультрафіолетових променiв.

Можливість  перефарбування  без 
обмежень в часі.
Після 4-годинного висушування можна 
наносити наступний шар у будь-який 
зручний час без обмежень.

Гарантований захист.
Багато продуктів із колекції Ізалнокс, 
завдяки  своїй передовій технології, 
забезпечують гарантований захист  
до 5-ти років, зберігаючи свої 
протикорозійні властивості, як в 
перший день.  

    ЗАХИСТ
МІНІМУМ 

РОКІВ
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Безпосереднє нанесення 
на залізо та іржу
Пряме нанесення, без попереднього 
ґрунтування.

Завдяки 40-річному досвіду заводу Pinturas Isaval по захисту 
та оздобленню металів, наш відділ I+D, використовуючи останні 
досягнення технологій, зміг розробити інноваційні та високоефективні 
формули. 

Одна з основних новинок колекції Ізалнокс - це можливість  прямого 
нанесення на залізо та  іржу, без необхідності ґрунтування, що 
виражається в економії коштів та робочого часу з  незмінною якістю та 
ідеальним зовнішнім виглядом обробки.

Нанесення виконується безпосередньо на метал зі  слідами іржі 
без необхідності використання протикорозійної ґрунтовки (або 
сурику), оскільки сам продукт забезпечує як захисні властивості, так і 
декоративний зовнішній вигляд.

Для правильного нанесення дотримуйтеся технології нанесення і скористайтеся нашими порадами.
    Правильна підготовка поверхні – гарантія відмінного результату

  
Видалити рихлу іржу та іржу, що 
відшарувалася, металевою щіткою, 
наждачним папером або іншим 
механічним способом. Видалити пил. 

  
Продукт можна наносити пістолетом-
розпилювачем,  валиком або щіткою. 

  
Немає необхідності в попередньому 
нанесенні протикорозійної ґрунтовки. 
Для зовнішніх робіт необхідно 
нанести як мінімум два шари або не 
менше 100 мікрон в сухому шарі по 
усій поверхні.

1. Очистка пОверхні 2. інструменти 3. Без ґрунтування
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ЗАСТОСУВАННЯ Зовнішні, внутрішні роботи.

ОБРОБКА Глянсова, атласна

КОЛІР 28 кольорів (див. карту кольорів Ізалнокс) 

Емаль Ізалнокс
Поєднує в собі максимальний захист із 
чудовою декоративною обробкою.
Емаль Ізалнокс – це протикорозійна емаль для зовнішніх та внутрішніх робіт, 
яка відзначається швидким висиханням та підходить для безпосереднього 
нанесення на залізовмісні  металеві поверхні.

Відмінне зчеплення, не потребує попереднього нанесення протикорозійної 
ґрунтовки, за винятком елементів, що знаходяться  у агресивних 
навколишніх умовах, коли використання ґрунтовки рекомендується для 
посилення захисту та довговічності покриття. Призначена для обробки 
та протикорозійного захисту ґрат, огорож, перил, структурних елементів, 
дверей, устаткування, тощо.

Емаль для нанесення безпосередньо на 
залізо та іржу. Наступні шари наносити 
через 4 години без обмежень в часі.

    ЗАХИСТ
МІНІМУМ 

РОКІВ
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Цей продукт отримав кваліфікацію, яка 
засвідчує зниження викидів шкідливих 
речовин в пофарбованих  приміщеннях.

   Захист від негоди.
Тривалий захист від шкідливої дії 
дощу, вітру або ультрафіолетових 
променів
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Емаль Ізалнокс Аккуа
Представляє протикорозійні 
продукти на водній основі. 

Формула,  що базується  на єднальних 
останнього покоління, які сприяють швидкому 
висиханню поверхні.

Емаль Ізалнокс Аккуа – це протикорозійний продукт на водній 
основі для зовнішніх і внутрішніх робіт, має високу міцність і створює 
приємну на дотик обробку. До його складу  входять швидковисихаючі 
компоненти нового покоління. Емаль підходить для безпосереднього 
нанесення на залізовмісні металеві поверхні без необхідності 
ґрунтовки. Слабкий запах зникає після висихання.

Захист великої різноманітності поверхонь, таких як дерево, гіпс, 
залізо. Протикорозійний захист залізних конструкцій: ґрат, огорож, 
перил, структурних елементів, дверей, устаткування, тощо.

ЗАСТОСУВАННЯ Зовнішні, внутрішні роботи.

ОБРОБКА Атласна

КОЛІР 28 кольорів (див. карту кольорів Ізалнокс) 

пОдивіться  відеО пО нанесенню 
прОдуктів ізалнОкс на: isaval tv

Цей продукт отримав кваліфікацію, яка 
засвідчує зниження викидів шкідливих 
речовин в пофарбованих  приміщеннях.

ЗАХИСТ  
МІНІМУМ

 Р
О

КІ
В5

   Емаль на водній 
основі
Високий протикорозійний 
захист, формула на водній 
основі.
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Емаль Ізалнокс Форха  
Емаль “на іржу” з ефектом ковки та 
металізованим зовнішнім виглядом.

Висока стійкість до шкідливого впливу 
атмосферних чинників.

Емаль Ізалнокс Форха - це синтетична протикорозійна емаль, яка 
забезпечує захист та надає декоративного зовнішнього вигляду з 
ефектом кованої металізованої поверхні. У числі її характеристик 
можна особливо відмітити  гарне зчеплення із залізом і сталлю, легке 
нанесення, міцність щодо розтріскування. 
Для зовнішніх та внутрішніх робіт, ідеально підходить для захисту та 
декоративної обробки решіток, дверей, садових меблів, структурних 
елементів, устаткування, та ін., яким  необхідно надати  захисні 
властивості та декоративний ефект кованого виробу.

ЗАСТОСУВАННЯ Зовнішні, внутрішні роботи.

ОБРОБКА Ефект тонкої ковки.

КОЛІР 12 кольорів (див. карту кольорів Ізалнокс) 

Цей продукт отримав кваліфікацію, яка 
засвідчує зниження викидів шкідливих 
речовин в пофарбованих  приміщеннях.

    ЗАХИСТ
МІНІМУМ 

РОКІВ

5

пОдивіться  відеО пО нанесенню 
прОдуктів ізалнОкс на: isaval tv

  Емаль “на іржу ” 
для заліза
Захист металу від корозії без 
попереднього ґрунтування.
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Емаль Ізалнокс Мартеле  
Блискуча  металізована емаль 

з молотковим ефектом.

Відмінна обробка, що здатна   
приховувати невеликі дефекти поверхні.

Емаль Ізалнокс Мартеле - це блискуча  металізована емаль з 
текстурованим зовнішнім виглядом. Захищає метал від іржі, не потребує 
попереднього ґрунтування. Приховує незначні дефекти поверхні та  
має стійкість до шкідливої дії атмосферних чинників. 

Емаль для зовнішніх та внутрішніх робіт, ідеально підходить для захисту 
та оздоблення решіток, дверей, садових меблів, структурних елементів, 
устаткування,  ліфтів та інших аналогічних поверхонь.

ЗАСТОСУВАННЯ Зовнішні, внутрішні роботи.

ОБРОБКА Глянсова з молотковим ефектом.

КОЛІР 12 кольорів (див. карту кольорів Ізалнокс) 

Цей продукт отримав кваліфікацію, яка 
засвідчує зниження викидів шкідливих 
речовин в пофарбованих  приміщеннях.

    ЗАХИСТ
МІНІМУМ 

РОКІВ

5
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Ізалнокс Емаль для радіаторів
Спеціальна емаль для радіаторів, труб 
опалення та  трубопроводів.

Ідеально підходить для поверхонь, які 
піддаються дії підвищених температур.

Ізалнокс Емаль для радіаторів - це  синтетична емаль, що швидко сохне та 
має  високу термостійкість. Ідеально підходить для фарбування побутових  
радіаторів та каналізаційних трубопроводів для гарячої та холодної води.

Ця емаль призначена для захисту та декоративної обробки поверхонь, 
постійна температура яких може досягати 80ºC, не жовтіє, стійка до 
високих температур і ударів.

ЗАСТОСУВАННЯ Зовнішні, внутрішні роботи.

ОБРОБКА Глянсова

КОЛІР Білий 

Цей продукт отримав кваліфікацію, яка 
засвідчує зниження викидів шкідливих 
речовин в пофарбованих  приміщеннях.

 Висока 
термостійкість 

Витримує постійну температуру 
до 80ºC та тимчасову дію 
температури до 140ºC.
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Ізалнокс перетворювач іржі
Гальмує процес корозії.

Утворює поверхневу плівку, яка діє як фіксатор 
іржі і захисний бар’єр проти її подальшого 
поширення.

Ізалнокс перетворювач іржі – це фіксатор на водній основі, який гальмує 
процес  корозії металів і сталі, нейтралізуючи її шляхом утворення 
поверхневої плівки, яка діє як фіксатор і нейтралізатор існуючої іржі, 
запобігаючи її подальшому поширенню. Служить єднальним шаром між 
заіржавілими поверхнями і наступними шарами фарби або емалі 

Рекомендується для будь-яких елементів із заліза або сталі з наявністю 
корозії. Для різних металевих конструкцій, огорож, вікон, дверей, перил 
та ін., а також для дрібного ремонту побутової техніки або транспортних 
засобів.

ЗАСТОСУВАННЯ Зовнішні, внутрішні роботи.

ОБРОБКА Розчин блідно-білого кольору, який при взаємодії з 
іржею набуває чорного кольору.

КОЛІР Молочно-білий пОдивіться  відеО пО нанесенню 
прОдуктів ізалнОкс на: isaval tv
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ЗАСТОСУВАННЯ Зовнішні, внутрішні роботи.

ОБРОБКА Полуматова

КОЛІР Білий, сірий та  червоний.

Швидко сохне та має відмінне 
зчеплення із  залізними поверхнями. 

 Алкидні єднальні 
останнього покоління.
Ґрунтовка Ізалнокс розроблена 
на основі алкІдних смол та  
протикорозійних пігментів 
останнього покоління. 

Ґрунтовка Ізалнокс 
Відмінне зчеплення із залізними 
поверхнями. 
Ґрунтовка Ізалнокс – це протикорозійна  ґрунтовка на основі 
алкІдних смол та протикорозійних пігментів останнього  покоління. 
Не містить ні свинцю, ні хроматів. Призначена для захисту 
металів, характеризується швидким висиханням, що спрощує 
процес нанесення і дозволяє перефарбування в рекордно короткі 
терміни.

Захищає метал від корозії в міському і промисловому середовищі. 
Відмінне зчеплення робить її незамінною для захисної обробки 
металевих структур, устаткування, залізних виробів і так далі, як 
на відкритому повітрі, так і усередині приміщень.

Цей продукт отримав кваліфікацію, яка засвідчує зниження 
викидів шкідливих речовин в пофарбованих приміщеннях.

Цей продукт отримав кваліфікацію, яка 
засвідчує зниження викидів шкідливих 
речовин в пофарбованих  приміщеннях.
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Універсальна ґрунтовка Ізалнокс 
Полівалентна ґрунтовка. Відмінне зчеплення 
з будь-якими видами поверхонь.
Універсальна Ґрунтовка Ізалнокс – це швидковисихаюча полівалентна 
грунтовка з відмінним зчепленням з будь-якими видами поверхонь, як 
металевими, так і неметаливими, включаючи ПВХ.
Має протикорозійні властивості. Можливість використання в якості 
ґрунту під двокомпонентні продукти. Для зовнішніх і  внутрішніх робіт. 
Для нанесення на сталь, оцинковані метали, залізо, алюміній, ПВХ та 
ін.

ЗАСТОСУВАННЯ Зовнішні, внутрішні роботи.

ОБРОБКА Атласна

КОЛІР Білий

Можливість фінішної обробки
різноманітними продуктами для
зовнішніх і внутрішніх робіт.

Цей продукт отримав кваліфікацію, яка 
засвідчує зниження викидів шкідливих 
речовин в пофарбованих  приміщеннях.

пОдивіться  відеО пО нанесенню 
прОдуктів ізалнОкс на: isaval tv
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Універсальна ґрунтовка Ізалнокс Аккуа
Протикорозійна ґрунтовка на водній основі.

Ґрунтовка на водній основі для захисту 
металевих поверхонь.

Універсальна ґрунтовка Ізалнокс Аккуа – це полівалентна 
однокомпонентна ґрунтовка з відмінним  зчепленням до поверхонь 
будь-якого виду. Цей продукт на водній основі розроблений 
спеціально в доповнення до асортименту протикорозійних ґрунтовок 
Ізалнокс і виражає прагнення нашого заводу до дбайливого 
відношення до довкілля.  Для фінішної обробки можна використати як 
продукти на водній основі, так і на основі розчинників. При нанесенні 
на дерев’яні поверхні запобігає появі чорних плям, викликаних 
виділенням таніну. 

Рекомендується для захисту металевих поверхонь, там де потрібні 
матеріали на водній основі, для поверхонь нових, старих, чистих 
від іржі або несхильних до корозії, металів типу оцинковка, сталь 
і алюміній. Цей продукт також рекомендується для коригування 
пористості і поліпшення зчеплення неметалевих поверхонь, таких як 
деревина, гіпс і ПВХ.

ЗАСТОСУВАННЯ Зовнішні, внутрішні роботи.

ОБРОБКА Матова

КОЛІР Білий

пОдивіться  відеО пО нанесенню 
прОдуктів ізалнОкс на: isaval tv

 Ґрунтовка на 
водній основі.
Високий протикорозійний захист 
на водній основі.



Піктограми Isalnox® 

Наочне керівництво по 
протикорозійних  продуктах

Стійкість до дії 
атмосферних чинників. 
Продукт придатний для 
використання в умовах 
несприятливого клімату.

Тривалий захист. Надає 
поверхням стійкість до 
фізичних і хімічних дій.

Формула продукту дозволяє 
прискорити процес сушки 
і скоротити час нанесення 
подальших шарів.

Продукт на водній основі 
з відмінними технічними 
характеристиками. 
Дбайливе відношення до 
довкілля.

Продукт з хорошою 
змочуваною здатністю.

Стійкість до дії підвищених 
температур до 80ºС.
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