


МИ — ЗАВОД ПОРОШКОВОЇ ФАРБИ, ОСНАЩЕНИЙ 
СУЧАСНИМ ЄВРОПЕЙСЬКИМ ОБЛАДНАННЯМ І 
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИМИ ЛАБОРАТОРІЯМИ.

ЯКІСТЬ
ПОВНІСТЮ КОНТРОЛЮЄМО ВИРОБНИЦТВО

Головна ціль компанії — виготовляти порошкову фарбу в широкому асортименті 
згідно зі світовим еталоном RAL, відповідно до європейських стандартів та 
доставляти її клієнту в найкоротші терміни. Ми хочемо задовольняти запити 
клієнтів та постачати їм найякіснішу продукцію.  

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА 24/7
У НАС ПРАЦЮЮТЬ ТІЛЬКИ ПРОФЕСІОНАЛИ
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СЕРВІС
ВАША ВПЕВНЕННІСТЬ У СПІВПРАЦІ
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ПРОДУМАНА ЛОГІСТИКА ДЛЯ НАШИХ
КЛІЄНТІВ



Вячеслав Ковальчук
 генеральний директор заводу Lacover

Вітаю! Мене звати Вячеслав Ковальчук.
Я — генеральний директор заводу Lacover. 

Ми на ринку порошкових фарб вже понад 10 років. Починати було важко. Ми були абсолютними 
новачками в цій справі. Більш того, ми були піонерами українського ринку порошкових фарб. Але ми 
працювали старанно і нам вдалося досягти успіху. Кожна нова партія фарби була кращою за попередню. А 
ми з кожним новим днем ставали все більшими професіоналами нашої справи.
НиніНині я впевнено можу сказати, що в нашій команді працюють тільки професіонали, які знають все про 
фарбу та її складові компоненти. За цей час нам вдалося повністю вивчити потреби та проблеми 
користувачів.   
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Ми точно знаємо з чим доводиться працювати нашим 
клієнтам, і ми робимо все, щоб задовольнити їх 
потреби.

Щодня ми працюємо над розробкою нових фарб та 
удосконаленням старих. Створюєм різні кольори та 
текстури. Я особисто контролюю якість продукції, що 
випускається.

Тому наша фарба — це наша гордість. Я хочу, щоб 
кожен покупець, був точно впевнений в тому, що від 
нас він отримає тільки найкращу порошкову фарбу.

Наша мета — надавати бізнесу українську фарбу 
найкращої якості за прийнятними цінами.



ЗАВОД LACOVER 

ЛАБОРАТОРІЇ 

Ми — перший завод, оснащений сучасним 
європейським обладнанням та 
високотехнологічними лабораторіями, який 
випускає порошкову фарбу в Україні, на 
сьогодні, ми по праву зайняли провідну 
позицію українського виробника в цій галузі. 

Наша команда витрачає дуже багато часу на те, 
щоб зробити ідеальну фарбу, ми на 100% впевнені 
в якості нашої продукції.

Наша порошкова фарба — це наша гордість і 
результат щоденної роботи. 

І навіть під час перевірки стану фарби через 3-5 
років, вона виглядатиме так, ніби вчора нанесена. 

Лабораторії заводу оснащені високоточним обладнанням, яке забезпечує відповідність продукції, що 
випускається, установленим стандартам якості. 

З допомогою лабораторних дослідів здійснюється контроль вхідної сировини, пігментів та смол, а також 
проводиться розробка нових рецептур, що дозволяє знизити витрату фарби при фарбуванні. 

Величезна команда вузькоспеціалізованих спеціалістів щодня працює над фарбою. 

Вони експерементують та виготовляють нові кольори та фактури, визначають, яка сировина найкраща, 
щоб фарба була максимально якісною.  

ПОСТАЧАЛЬНИКИ СИРОВИНИ ДЛЯ ФАРБИ
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БіЛЬШЕ 1000 тонн
фарби реалізовано за 2019 рік



Ми вирішили показати Вам історію розвитку компанії, щоб продемонструвати реальність руху до 
нашої мети, яка була покладена в основу діяльності компанії. 

Мрії...
до 2009 року

2009 рік
Почали роботу в сфері 
порошкових фарб.
Завезли перший імпорт:
5 тонн.

2011-2014 роки
Кожен рік ми збільшували обороти, наше 
ім’я стали більше впізнавати. Компанія 
працювала за простою стратегією: 
продавати фарбу, надавати якісний сервіс та 
збільшувати базу задоволених клієнтів.

2015 рік

ІСТОРІЯ ЗАВОДУ LACOVER 

Ми встановили обладнання
для виробництва, і 
11.12.2015 випустили першу 
партію порошкової фарби 
LACOVER.

2014-2015 роки
Народжується ідея виготовляти 
порошкову фарбу самостійно, стати у 
витоків нового напрямку в Україні. 
Бути першими та дати можливість 
іншим виробникам не залежати від 
імпорту, не вкладати кошти в 
закордонні компанії, які диктують 
свої умови. свої умови. 
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2016 рік
Став стартовим для 
виробництва Лаковер.
Кожна наша партія фарби була 
кращою за попередню. За рік 
на одній лінії ми випустили 
близько 250 тонн порошкової 
фарби.
Щодня ми розробляли нові Щодня ми розробляли нові 
кольори, відтінки та текстури. 

2017 рік
Компанія отримала нагороду «Золотий 
рейтинг України» — ділова активність. 
Наш щомісячний імпорт складав близько 
80 тонн фарби. Ми придбали нове 
обладнання для виробництва. Так нам 
вдалося збільшити об’єм виробництва до 
1000 тонн фарби на рік. 

2019 рік
Нашою фарбою користуються
великі українські та європейські 
виробники: Saturn, Favorit, Altep, 
ПЕТ Технолоджис, Kreptex, 
Гідропром, Айсберг, Сітка Захід. 
Ми увійшли на нові ринки Ми увійшли на нові ринки 
продажів: Молдова, Білорусь, 
Грузія, Казахстан, Азербайджан. 

2018 рік
Ми увійшли в ТОП виробників порошкових 
фарб України та стали сильною командою. 
Почали працювати по всій території України,
а таа також будувати стосунки з Білоруссю та 
Молдовою. Ми сформували ціль своєї 
діяльності: створити для людства естетичний 
зовнішній вигляд та довговічність покриття 
виробів із металу. 
Наша Наша головна місія виробляти порошкову 
фарбу різних кольорів і з різними ефектами. 
Так, щоб вона відповідала європейським 
стандартам та світовому еталону RAL.
І доставляти її клієнтам в найкоротші терміни. 

2020 рік

Фарба Lacover стала цікавою для багатьох великих заводів України, як виробник, та надійний 
постачальник. І ми не збираємося на цьому зупинятися. У нас надто амбітні цілі, які ми реалізуємо. І 
ніщо нас не зупинить!

Далі буде ще цікавіше...



До складу порошкових фарб не входять шкідливі органічні сполуки та розчинники.

Порошкова фарба є абсолютно безпечним та екологічним матеріалом. ТОВ «Лаковер» 
отримав екологічний сертифікат UA.08.002.487 на порошкові фарби на основі 
епоксідно-поліефірних смол та поліефірних смол.

ОцінОцінка здійснювалась по схемі згідно з ISO 14024 на віповідність вимогам стандарту СОУ 
ОЕМ 08.002.12.019: 2014 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінки життєвого 
циклу.

Для того, щоб цей сертифікат видали виробнику, 
його фарба повинна відповідати європейським 
стандартам якості та не мати в складі жодних 
небезпечних речовин. 

Профільні органи також перевіряють наявність 
летючих  органічних з’єднань в фарбі, які можуть 
виділятися під час запікання.  

Звісно, незважаючи на абсолютну безпеку цього 
порошку, потрібно дотримуватися деяких правил під час 
роботи:

1. Варто працювати в респіраторі та в приміщенні з 
хорошою вентиляцією.
2.  Потрібно одягати спецодяг. 

МиМи турбуємося про наших клієнтів, тому для створення 
нашої порошкової фарби використовуємо виключно 
безпечні складові матеріали.
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МИ – ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ 
ПОРОШКОВИЙ ЗАВОД, ЯКИЙ 
ОТРИМАВ СЕРТИФІКАТ 
ECOLABEL (UA.08.002.487) ВІД 
27.08.2018 РОКУ.
ВІН Є ГАРАНТОМ ЯКОСТІ ТА 
БЕЗПЕКИ ФАРБИ.

ПОРОШКОВА ФАРБА LACOVER —
ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ МАТЕРІАЛ 
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Оптимальне рішення для захисту металу від атмосферних явищ

Виготовляються на основі поліефірних смол з використанням пігментів 
та інших спеціальних добавок. 

Мають дуже високу стійкість до впливу УФ променів та прекрасну 
механічну стійкість.                       

01
02

Застосовуються для зовнішніх робіт.                  03

алюмінієві
вікна і двері

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: 

с/г
обладнання

елементи
фасадів
будівель

вуличне
освітлення

рекламні
щити

комплектуючі
для авто

садовий
інвентар

Фарба для виробів різних галузей, які піддаються атмосферному впливу, наприклад:

ПЕРЕВАГИ ПОЛІЕФІРНОЇ ФАРБИ: 
+ стійкість до атмосферних опадів; 
+ захист від корозії;
+ однорідність покриття;
+ стійкість до УФ випромінювання: колір
   залишається незмінним протягом довгого часу;
+ негорючість;
+ + екологічніть — фарба не має шкідливих речовин
   для навколишнього середовища;
+ не потребує особливого догляду;
+ економічні витрати порошкового матеріалу.

НЕДОЛІКИ ПОЛІЕФІРНОЇ ФАРБИ:
- поступаються епоксидним фарбам
  за корозійною стійкістю.   

ПОЛІЕФІРНА ПОРОШКОВА ФАРБА 
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Поліефірну фарбу рекомендовано зберігати
за температури не вище +25°C, оскільки
більш висока  температура провокує
злипання порошку, що приводить до
утворення комків.
Рівень вологості повинен складати
не більше 70%.не більше 70%.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

електростатичним або трібостатичним
розпилювачем;
фарбований виріб повинен бути добре
заземленим.

МЕТОД НАПИЛЕННЯ ПОЛІЕФІРНОЇ
ПОРОШКОВОЇ ФАРБИ:

рекомендована товщина шару порошкової
фарби Lacover —  60-70 мікрон. 

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ:

10-95
СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

режим затвердження:
180°С — 10 хв
170°С — 12 хв 
160°С — 15 хв

ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКИ: 
від 120°С до 200°С
ТЕМПЕРАТУРА ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ: 

Виріб, пофарбований поліефірною фарбою,
має підвищену стійкість до: 
 — спирту етилового та метилового;
 — маслам на мінеральній основі;
 — карбоксиловмісних з’єднань;
 — ацетону. 
Завдяки пЗавдяки поліефірному порошковому
покриттю зростає термін експлуатації
виробів найрізноманітніших форм. 

СТІЙКІСТЬ ДО ХІМІЧНОГО ВПЛИВУ: 
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Краще рішення для фарбування виробів, які використовуються всередині приміщення

Виготовляються на основі поліефірної та епоксидної смоли з 
використанням пігментів та інших спеціальних добавок.

Ці фарби найбільш широко застосовуються для внутрішніх робіт
або створення декоративного ефекту покриття.                     

01
02

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: 

побутові приладиосвітлювальні приладиофісні меблі

торгівельне обладнанняхолодильне обладнання фурнітура

Фарба для виробів, які використовуються всередині приміщення, наприклад:

ПЕРЕВАГИ ЕПОКСИ-ПОЛІЕФІРНОЇ ФАРБИ: 
+ виріб має привабливий зовнішній вигляд,
   хороший глянець;
+ покриття стійке до механічних пошкоджень;
+ не жовтіє;
+ ціна таких фарб нижче, ніж інших видів.

НЕДОЛІКИ ЕПОКСИ-ПОЛІЕФІРНОЇ ФАРБИ:
- стійкість до хімічних речовин трохи
  нижче, ніж у епоксидних;
- атмосферостійкість.

ЕПОКСИДНО-ПОЛІЕФІРНІ ФАРБИ 



Епоксидно-поліефірну фарбу рекомендовано
зберігати за температури не вище +25°C,
оскільки більш висока температура провокує
злипання порошку, що приводить до утворення
комків.
Рівень вологості повинен складати не більше
70%.70%.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

електростатичним або трібостатичним
розпилювачем;
фарбований виріб повинен бути добре
заземленим.

МЕТОД НАПИЛЕННЯ ЕПОКСИ-
ПОЛІЕФІРНОЇ ПОРОШКОВОЇ ФАРБИ:

рекомендована товщина шару порошкової
фарби Lacover — 60-70 мікрон. 

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ:

10-95
СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

режим затвердження:
180°С — 10 хв.
170°С — 15 хв. 
160°С — 20 хв

ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКИ: 
від 120°С до 200°С
ТЕМПЕРАТУРА ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ: 

Виріб, пофарбований епоксидно-поліефірною
фарбою, має стійкість до: 
 — спирту етилового та метилового;
 — маслам на мінеральній основі;
 — карбоксиловмісних з’єднань.

СТІЙКІСТЬ ДО ХІМІЧНОГО ВПЛИВУ: 

office@lacover.ua          +38 (044) 502 52 20          www.lacover.ua 13



Шагрень створює покриття з ефектом «апельсинової кірки».

Структура покриття має рівномірний рельєф з впадинами та височинами. 
Шагрень може бути на основі поліефірної та епоксидно-поліефірної смоли.          

01
02

дверна
сфера

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: 

промислове
обладнання

торгівельне
обладнання

сейфимеблі

Шагрень застосовуються для покриття виробів в різних сферах, наприклад: 

ПЕРЕВАГИ ФАРБИ ШАГРЕНЬ: 
+ стійкість до атмосферних опадів; 
+ захист від корозії: навіть після тривалої
   експлуатації на фарбі не помітні сліди іржі;
+ структура дозволяє приховати дефекти
   поверхні, зварні шви та сколи;
+ стійкість до УФ випромінювання: колір
   залишаєт   залишається незмінним протягом
   довгого часу;
+ негорючість;
+ екологічніть — фарба не має речовин,
   шкідливих для навколишнього середовища;
+ не потребує особливого догляду;
+ економічна витрати порошкового матеріалу.
  

рекомендована товщина шару порошкової
фарби Lacover — 60-70 мікрон. 

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ:

10-95
СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

від 120°С до 200°С

ТЕМПЕРАТУРА ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ: 

ПОРОШКОВА ФАРБА ШАГРЕНЬ
Найкраще рішення для досягнення декоративного ефекту
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Найкраще рішення для досягнення декоративного ефекту

Антік створює структурне покриття з імітацією старовинного мідного, 
бронзового, срібного та золотого антикварного, раритетного покриття.

Структура може бути дрібною або крупною.                      

01
02

Така фарба може виготовлятися на основі поліефірної та 
епоксидно-поліефірної смоли.              03

дверна
сфера

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: 

металеві
паркани

побутова
техніка

метало-
конструкції

меблі

Антікі застосовуються для покриття виробів в різних сферах, наприклад: 

ПЕРЕВАГИ ФАРБИ: 
+ стійкість до атмосферних опадів; 
+ структура дозволяє приховати дефекти
   поверхні, зварні шви та сколи;
+ негорючість;
+ екологічніть — фарба не має речовин,
   шкідливих для навколишнього середовища;
++ не потребує особливого догляду.

рекомендована товщина шару порошкової
фарби Lacover — 100-150 мікрон.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ:

10-95
СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

від 180°С до 200°С — 10-15 хв

ТЕМПЕРАТУРА ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ: 

ПОРОШКОВА ФАРБА АНТИЧНОГО ЕФЕКТУ
(ХАМЕРТОН)



Найкраще рішення для досягнення декоративного ефекту

Порошкова фарба типу шкіри крокодила імітує справжню шкіру 
крокодила або ящірки.

Декоративна структура додає об’єму поверхні.                  

01
02

Структура може бути дрібною чи крупною.              03

дверна
сфера

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: 

предмети
інтер’єру

меблі металеві
паркани

будівництво

Фарба типу шкіра крокодила застосовуються для покриття виробів в різних сферах, наприклад: 

ПЕРЕВАГИ ШКІРИ КРОКОДИЛА: 
+ стійкість до атмосферних опадів; 
+ не потребує особливого догляду;
+ придає виробам эксклюзивного вигляду;
+ простота у використанні: фарба наноситься
   за допомогою спеціального пістолета.

рекомендована товщина шару порошкової
фарби Lacover — 120-180 мікрон.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ:

10-95
СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

від 180°С до 200°С — 15 хв
ТЕМПЕРАТУРА ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ: 

ПОРОШКОВА ФАРБА ТИПУ ШКІРИ
КРОКОДИЛА
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ПОРОШКОВА ФАРБА МУАР
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Найкраще рішення для досягнення декоративного ефекту

Зовні Муар нагадує наждачний папір.

Покриття досить добре приховує дефекти та нерівності поверхні.                     

01
02

На дотик поверхня оксамитова та приємна.              03
Покриття може мати крупну або дрібну структуру. 04

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: 

метало-
конструкції

Опори
освітлення

предмети
інтер’єру

меблі

Муар застосовуються для покриття виробів в різних сферах, наприклад: 

ПЕРЕВАГИ ФАРБИ МУАР: 
+ стійкість до атмосферних опадів; 
+ захист від корозії: навіть після тривалої
   експлуатації на фарбі не помітні сліди іржі;
+ стійкість до УФ випромінювання: колір
   залишається незмінним протягом довгого часу;
+ негорючість;
++ екологічніть — фарба не має речовин,
   шкідливих для навколишнього середовища;
+ не потребує особливого догляду;
+ економічні витрати порошкового матеріалу.

рекомендована товщина шару порошкової
фарби Lacover —  60-80 мікрон. 

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ:

5-60
СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

від 180°С до 200°С — 10-15 хв

ТЕМПЕРАТУРА ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ: 



Найкраще рішення для досягнення декоративного ефекту

Металік — порошкова фарба, яка надає покриттю спеціального блиску. 

До складу Металіків додають спеціальні добавки для ефекту блиску.                   

01
02

Перламутровий ефект досягається завдяки 
натуральній слюді. 03

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ: 

ремонтібудівництвіавтомобіле-
будуванні

Металіки застосовуються для покриття виробів у різних сферах, наприклад:   

ПЕРЕВАГИ ФАРБИ МЕТАЛІК: 
+ стійкість до атмосферних опадів; 
+ захист від корозії;
+ однорідність покриття;
+ стійкість до УФ випромінювання: колір
   залишається незмінним протягом довгого часу;
+ негорючість;
+ + не потребує особливого догляду;
+ економічна витрати порошкового матеріалу.
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рекомендована товщина шару порошкової 
фарби Lacover більше 80 мікрон. 

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ:

20-90
СТУПІНЬ БЛИСКУ: 

від 180°С до 200°С — 10-15 хв

ТЕМПЕРАТУРА ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ: 

ПОРОШКОВА ФАРБА МЕТАЛІК
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ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА LACOVER
Техаудит дозволяє отримувати бездоганну якість фарбування,

зменшити витрату порошку та дізнатися реальний стан
фарбувальної ділянки

Кожне підприємство має свої проблеми, які регулярно повторюються і негативно впливають на вихідний 
продукт. І вони не зникнуть, якщо просто змінити виробника. Оскільки не тільки якість порошку грає роль 
при фарбуванні, але й дотримання технологій.

Наш штат експертів має величезний практичний досвід вирішення проблем з фарбуванням. 
Ми знаємо як усунути 99% браку на виробництві. 

Наша команда техаудиту виїжджає по вашій заявці на виробництва озброївшись спеціальними  
інструментами. Ми знаходимо проблеми та надаємо вам їх рішення не зупиняючи процес виробництва.

Після ретельної перевірки, ми видаємо акт про проведення аудиту з детальними рекомендаціями, як  
отимізувати процесс фарбування на виробництві. Це дозволить налагодити весь процес від початку і до 
кінця.

Бажаєте аудит порошкового участку?
Тоді набирайте +38 (044) 502 52 20
та записуйтесь на зручний для Вас час.

Детальніше
про техаудит на відео
за QR кодом:



ТОВ «Альтеп-Центр» 
опалювальне обладнання

ТОВ "Центр Сітка" 
системи огорож

ТОВ «Агромоторсервіс»
автомобільні причепи

ТОВ «Вент-Сервіс»
устаткування для вентиляції та
кондиціонування

ТОВ «Системи
модернізації складів»
складське обладнання та
техніка

ТОВ «Пожтехніка»
засоби пожежогасіння

ТОВ «Електросвіт»
рішення в сфері
електропостачання

ТОВ «Емко»
електрощитове
обладнання

ТОВ «Красилівський
агрегатний завод»
опалювальне обладнання

ТОВ «ПЕТ Технолоджис»
видувне устаткування й
прес-форми

ТОВ «Світ тепла»
опалювальне обладнання

НАШІ КЛІЄНТИ

20 www.lacover.ua          +38 (044) 502 52 20          office@lacover.ua



ТОВ «ЄВРО-ЗНАК»
знаки дорожнього руху

ТОВ «Іпріс-Профіль»
торгово-складське устаткування

ТОВ «Оріана-
Запоріжкераміка»
керамічні вироби

ТМ Saturn
побутова техніка

ТОВ «Креп Тех»
елементи кріплення

ТОВ «Фаворит»
с/г техніка

ТОВ
«Коростенський
завод
теплотехнічного
обладнання»
опалювальне обладнання

ТОВ «Адванс»
меблеві системи

ТОВ «АМТТ»
будівельно-виробнича
група компаній

«ФОРСАЖ»
зварювальне обладнання

ТОВ «Розком»
корпусні та
металеві меблі
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І ЦЕ ТІЛЬКИ 1% НАШИХ КЛІЄНТІВ, КОТРІ ФАРБУЮТЬ СВОЇ ВИРОБИ ПОРОШКОВОЮ ФАРБОЮ LACOVER



ТЕЛЕФОНИ: 

+38 (044) 502 52 20
+38 (067) 536 53 64

E-MAIL:  

office@lacover.ua

АДРЕСА:  

04073, м. Київ, вул. Куренівська 18, офіс 315

САЙТ:  

www.lacover.ua

НАШІ КОНТАКТИ

ВІДЕОВІДГУКИ КЛІЄНТІВ


