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Prezentacja firmowa

LOWICYN (mat i po ysk) – to sprawdzone, 
wysokiej jako ci farby do bezpo redniego ma-

lowania  dachów, rynien, parapetów, ogro-
dze  i konstrukcji ze stali ocynkowanej. 

Do renowacji starych pow ok i blach po-

wlekanych metod  ci g  (w tym blachy 
z Huty „FLORIAN”) oraz powierzchni pokry-
tych farbami ró nego rodzaju, POLIFARB-

ÓD  poleca nowoczesn , ekologiczn
wodorozcie czaln  farb  akrylow  do ocynko-
wanych pokry  dachowych eko-LOWICYN.

Farb  eko-LOWICYN mog  by  malowane 
powierzchnie stalowe ocynkowane uprzednio 
nie malowane, przy czym ocynk wie y za-
gruntowa  farb  LOWICYN, ocynk wysezono-

wany (ok. 1 rok) mo na 
malowa  farb  eko-LO-
WICYN bezpo rednio. 

Powierzchnie przeznaczone do malowania  
nale y odt u ci  wodnym roztworem prepara-
tu EMULSOL RN-1, a ogniska korozji zagrun-
towa  farb  LOWIKOR-2 lub TIXOKOR-G3. 
Nak ada  2–3 warstwy farby.  

Zalet  farb grupy LOWICYN jest wysoka od-
porno  na zmienne czynniki atmosferyczne 
(woda, UV), wilgo , s abe 
rodowisko kwa ne i za-

sadowe, du a  wydajno :
10–12 m2/dm³,  krótki 
czas wysychania – ok. 
2 godz., bardzo bogata ko-
lorystyka wg wzorca RAL  
oraz typu „metalik”.  

Do malowania bram, krat, ogrodze , la-
tarni i in. wyrobów kowalstwa artystycznego  
ze  stali i eliwa oraz do renowacji zabytków 
POLIFARB- ÓD  oferuje matowe farby o po-
w okach g adkich i strukturalnych:

poliwinylowe LOWIGRAF

wodorozcie czalne strukturalne  
eko-LOWIGRAF

gruntoemalie poliuretanowe dwusk adni-
kowe  – LOWIGRAF PUR

Ciekawe efekty dekoracyjne powierzch-
ni pomalowanych farbami LOWIGRAF lub 
LOWICYN mo na uzyska  nak adaj c odpo-
wiedni  technik  zdobnicz  farb  akrylow
eko-LOWICYN do patynowania.

Do malowania basenów be-

tonowych i oczek wodnych, 
firma poleca WODNIK – farb
chlorokauczukow  szybkosch-
n c , dobrze przyczepn , odporn  na wodne 
roztwory o odczynie umiarkowanie kwa nym 
i alkalicznym. 

Posadzki betonowe wewn trz i na zewn trz 
pomieszcze  (u yteczno ci publicznej, inwen-
tarskich i przemys u spo ywczego) w maga-
zynach, gara ach, tarasy, schody, ogrodzenia 
betonowe, chodniki, proponujemy malowa
wodorozcie czaln  farb eko-FARPOS, o po-
w okach twardych, odpornych na cieranie, 
wilgo , oleje, smary, czynniki atmosferyczne. 

Nowo ci  firmy jest LOKRYL-PLUS elasto-

merowa farba fasadowa skutecznie pokrywa-
j ca rysy i p kni cia murów.  
Pow oki s  dobrze przyczep-
ne, g adkie, matowe, prze-
puszczalne dla pary wodnej, 
wysoce odporne na: zmien-
ne czynniki atmosferyczne, 
mechaniczne, szorowanie na 
mokro, wch anianie wilgoci 
i zanieczyszcze .

Doskona e farby do dachów,
ogrodze , elewacji, basenów

POLIFARB- ÓD  od 1946 roku produkuje farby dla przemys u, budownictwa i klienta 
indywidualnego. Oferuje bogaty asortyment wyrobów wodnych i rozpuszczalnikowych do 
stali, eliwa, ocynku, aluminium, miedzi, tynku, betonu, drewna, PCV i in. pod o y.
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