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EFFEX YELLOW 
(ЕФФЕКС ЖОВТИЙ) 
Жовтий порошковий залізо-оксидний пігмент 
 
EFFEX YELLOW - жовтий порошковий залізо-
оксидний пігмент для виробництва бетонних 
виробів:  
 ефективний барвник для виробництва 

високоякісного бетону жовтого кольору;  
 для всіх типів залізобетонних виробів, 

таких як бетонні блоки, бетонні плити, 
бруківка тощо;  

 тривалий насичений жовтий колір, є 
стійким до впливу атмосферних явищ і 
сонячних променів; 

 високі експлуатаційні характеристики;  
 дозування 4,0-6,0% від ваги цементу;  
 для виробництва виробів з бетону класів 

F1 - F6. 
 

Рекомендація: 

Для забезпечення рівномірного перемішування 

рекомендуємо при змішуванні дотримуватися 

наступної послідовності: 

1. пісок; 

2. пігмент (EFFEX YELLOW); 

3. щебінь; 

4. пластифікатор (CH4, BASIC, CHK); 

5. цемент; 

6. вода. 

 

Дозування:  
Рекомендоване дозування 4,0-6,0% від ваги 
цементу. Дозування залежить від активності 
цементу. Перед застосуванням рекомендується 
виконати проби і підібрати оптимальне 
дозування! 
 

Технічні характеристики: 

 

 
Властивості: 
EFFEX YELLOW - жовтий порошковий залізо-
оксидний барвник виробляється на базі 
неорганічних оксидів заліза, пігмент є стійким 
до дії атмосферних явищ і сонячних променів, 
створює інтенсивне забарвлення бетону. 
 
Застосування:  
EFFEX YELLOW - жовтий порошковий залізо-
оксидний пігмент додається в бетонну суміш 
перед додаванням води.  
 
Особливості та області застосування: 
EFFEX YELLOW - жовтий порошковий залізо-
оксидний пігмент додається до суміші піску і 
інертних заповнювачів. Час попереднього 
сухого перемішування становить близько 45 
секунд. Після цього додається цемент і вода. 
Для досягнення інтенсивного та однорідного 
забарвлення бетону час перемішування має 
становити не менше 120 секунд. Відхилення в 
кольорі цементу і заповнювача можуть 
викликати певні зміни в забарвленні кінцевого 
продукту. 
 
Рекомендується використовувати пігмент 
EFFEX YELLOW разом з пластифікаторами 
CH4, BASIC або CHK, щоб гарантувати 
стабільність і довговічність продукту.  
 
Зберігати в прохолодному, сухому, добре 
провітрюваному приміщенні в оригінальній 
упаковці, окремо від продуктів харчування 
подалі від прямих сонячних променів. 
 

 
 

 

Консистенція: 
Колір: 
 
Дозування: 
 
Термін придатності: 

 
Зберігання: 
 

порошок 
EFFEX YELLOW 420 
EFFEX YELLOW 960 
4,0 - 6,0% (масових) від ваги 
в'яжучого  
12 місяців в оригінальних 
запечатаних мішках 
в закритих мішках при  
температурі не нижче +5°С. 

 

Упакування: 

 Мішок 
 Контейнер BigBag 

 

 
25 кг 
500 кг 

 
 
 

Надаємо гарантії щодо якості наших матеріалів при дотриманні наших умов поставки та застосування. Для будівництва зі спеціаль ними вимогами, які не входять в дану інструкцію надаємо технічний супровід.  



КАРТА КОЛЬОРІВ БАЗОВИХ ПІГМЕНТІВ 

6% сухого порошкового пігменту на сірому цементі

 
Примітка: кольори, показані тут, є лише орієнтовними. Інтенсивність кольору в бетоні залежить від багатьох факторів, таких як, 

наприклад, якість сировини, що використовується і вмісту води в бетоні. 



Нижче представлено зразки бруківки, які були виготовлені із використанням сірого цементу та пігментів EFFEX CHEMTECH BAYERN із 

витратою 4% від маси цементу 

 

 
 

EFFEX YELLOW 960 EFFEX RED 130 EFFEX BROWN 655 

   
EFFEX YELLOW 420 EFFEX RED 120 EFFEX BROWN 610 
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