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Artyku  promocyjny

Marka BORAMAX bezustannie poszerza 
swoj  ofert , k ad c jednocze nie nacisk 
na jako  i innowacyjno  wytwarzanych 
produktów. W naszym portfolio mamy pia-
ny monta owe, silikony, uszczelniacze, im-
pregnaty, plastyfikatory, tynki, grunty, kleje, 
g adzie, izolacje przeciwwilgociowe, rodki 
grzybobójcze, ta my budowlane i wiele in-
nych. W tym roku jako nowo  promujemy 
innowacyjny grunt SUPER MATT. Jest to 
produkt, który zast puje dwa inne prepara-
ty: grunt i farb . Jego u ycie pozwala zredu-
kowa  koszty, czas oraz czynno ci koniecz-
ne do uzyskania efektu pomalowanej ciany. 
Grunt SUPER MATT bardzo mocno kryje, 
dzi ki zawartemu drobnocz steczkowemu 
szlachetnemu wype niaczowi, który idealnie 
pokrywa wszelkie pod o a, tym samym wy-
równuj c ich ch onno  i zwi kszaj c przy-
czepno  kolejnych warstw. Dedykowany 
szczególnie pod farby z efektem matu, gdy
wzmacnia efekt stosowanej farby. Produkt 
idealnie nadaje si  tak e pod farby latekso-
we. Ma bardzo dobr  przyczepno , nawet 
do nietypowych materia ów budowlanych. 
Idealnie nadaje si  do wyka czania wn trz 
do tzw. stanu deweloperskiego. Bardzo do-
brze maskuje przebarwienia i zacieki. Ze 
wzgl du na swe w a ciwo ci, grunt polecany 
jest do malowania równie  za pomoc  pisto-
letu natryskowego, co znacznie przyspiesza 

prac  i pozwala na uzyskanie efektu profe-
sjonalnego wyko czenia cian. Mo na go we 
w asnym zakresie barwi  za pomoc  zwy-
k ych pigmentów malarskich dost pnych na 
rynku. Grunt SUPER MATT posiada wysok
odporno  na cieranie i zmywanie. 
Rekomendowany do gruntowania du ych po-
wierzchni przy u yciu pistoletu natryskowe-
go (galerie handlowe, budynki mieszkalne, 
hale magazynowe, gara e podziemne itp.).

Wszystkie produkty marki BORAMAX produkowane s  przy u yciu najnowszych technologii z naj-
wy szej jako ci komponentów wed ug nowatorskich receptur i posiadaj  niezb dne atesty budow-
lane. Produkty firmy zosta y wielokrotnie docenione i wyró nione presti owymi nagrodami jak Z ote 
Skrzyd a i Mocna Marka. Wi cej informacji o produktach znajd  Pa stwo na naszej stronie interne-
towej: www.seven7.pl lub www.boramax.pl

SUPER MATT
gruntowanie i malowanie w jednym…

„SEVEN” Marcin Putowski Spó ka Komandytowa
ul. Magazynowa 6, 25-565 Kielce

tel./faks: 41 344 87 67; 41 344 73 92
www.seven7.pl

www.boramax.pl
biuro@seven7.pl
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