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Artyku  promocyjny

Najwy szej jako ci system kolorowania pozwa-

la na uzyskanie trwa ych, powtarzalnych oraz 

zgodnych ze wzornikiem kolorów wg palety 

Ralston Inspiration, Ralston Colour Selector, 

RAL, NCS oraz innych kolekcji kolorystycz-

nych. Ponadto system ten zapewnia wyj tkow

si  krycia farby oraz wydajno  – nawet przy 

najbardziej trudnych kolorach (6–9 m2 z 1 litra 

dwukrotnego malowania). 

Wi kszo  produktów wyst puje w 1 Klasie 

odporno ci na szorowanie na mokro wg PN EN 

13 300, co z kolei przek ada si  trwa o  u yt-

kowania.

Farby wyst puj  w ró nych stopniach po y-

sku: g boki mat, mat oraz po ysk satynowy.

Podk ady
W celu w a ciwego przygotowania pod o a tj. 

wzmocnienia, wyrównania ch onno ci, zwi k-

szenia przyczepno ci, zmniejszenia zu ycia far-

by nawierzchniowej Ralston proponuje dwa pro-

dukty: bezbarwny grunt Wall Primer oraz farb

podk adow  gruntuj c  ColourPrime. 

Produkty te nadaj  si  do  gruntowania ró ne-

go rodzaju pod o y mineralnych, w tym ceg a, 

beton, p yty gipsowo-kartonowe, tynki mineral-

ne, a tak e pod o e kamienne. Ich stosowanie 

ma równie  wp yw na popraw  paroprzepusz-

czalno ci, a tak e trwa o  pow oki.

Farby wewn trzne – produkty 
nawierzchniowe

Extra Mat

G boko matowa farba nawierzchniowa do 

zastosowania wewn trz budynków.

Jest bardzo atwa w aplikacji i schnie nie zo-

stawiaj c smug. Doskonale maskuje niedoskona-

o ci pod o a budowlanego. Klasa 1 odporno ci 

na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300.

Supertex Mat

Matowa farb nawierzchniowa do zastosowa-

nia wewn trz budynków. Szczególnie ceniona 

za si  krycia oraz wydajno . Klasa 2 odporno-

ci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300. 

Dost pna w próbkach 250 ml.

Satintex

Wysokiej jako ci farba nawierzchniowa o po-

ysku satynowym i du ej sile krycia.

Doskona a jako estetyczna  warstwa wyko -

czeniowa zarówno w pomieszczeniach miesz-

kalnych, jak równie  nara onych na cz ste 

zmywanie. Klasa 1 odporno ci na szorowanie 

na mokro wg PN EN 13 300.

PlastDecor

Wysoce elastyczna, paroprzepuszczalna, 

wodorozcie czalna, strukturalna, farba na-

wierzchniowa na bazie dyspersji akrylowej 

do zastosowania wewn trz i na zewn trz bu-

dynków. Posiada zdolno ci wype niania mi-

krop kni . Pozwala na uzyskiwanie efektów 

dekoracyjnych w zale no ci od u ytego na-

rz dzia (mo liwo  aplikacji grubej warstwy 

– nawet do 1 cm). Odporna na wod  – znaj-

duje zastosowanie w pomieszczeniach na-

ra onych na bezpo rednie dzia anie wody 

jako warstwa ochronna np. zamiast wyko -

czenia z p ytek ceramicznych. Jej wyj tkowa 

odporno  na szorowanie na mokro, pozwa-

la na jej zastosowanie w obiektach u ytecz-

no ci publicznej o du ym nat eniu ruchu. 

Po ysk satynowy.

Zakres stosowania farb wewn trznych: bu-

dynki mieszkalne, obiekty u yteczno ci pu-

blicznej, w tym us ugowe, o wiatowo-wy-

chowawcze (szko y, przedszkola), obiekty 

sportowe, szeroko poj te obiekty s u by zdro-

wia (szpitale, o rodki  zdrowia, specjalistycz-

ne gabinety lekarskie) oraz bran y spo yw-

czej.

Opakowania: 250 ml, 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l; 

redni koszt wymalowania 1 m2 w kolorach ja-

snych przy dwukrotnym malowaniu – 3,70 z

netto/m2.

Wszystkie produkty posiadaj  atesty PZH. 

Farby wewn trzne Ralston Colour & Coatings to nie tylko najwy szej jako-

ci produkty, to tak e poszukiwanie inspiracji w otaczaj cym wiecie i pasja 

kolorami. Wspólne poszukiwanie inspiracji kolorystycznych oraz projektowanie 

producent oferuje na swojej stronie internetowej www.ralston.pl.

RALSTON – farby dla wymagaj cych

www.ralston.pl

RALSTON COLOUR & COATINGS

Russenweg 14, P.O. Box 205

NL-8000 AE Zwolle, The Netherlands

Osoby do kontaktów w Polsce:

Katarzyna Sierpi ska

kasia.sierpinska@ralston.pl 

kom.: +48 518 682 317

Dariusz Wyroz bski

darek.wyrozebski@ralston.pl

kom.: +48 515 422 928
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