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POLIFARB-ŁÓDŹ jest uznanym i cenionym, polskim producen-

tem farb z 60-cio letnim doświadczeniem. 

Oferta asortymentowa firmy jest bardzo różnorodna, a pro-

dukty znajdują zastosowanie w przemyśle, budownictwie, u in-

dywidualnego odbiorcy i wśród firm wykonujących specjali-

styczne prace malarskie. Doskonale sprawdzają się w warun-

kach wiejskich, miejskich i przemysłowych w różnych warun-

kach narażenia korozyjnego.

POLIFARB-ŁÓDŹ nieustannie unowocze-

śnia i ulepsza swój profil produkcji, do-

stosowując go do potrzeb klientów. 

Z bogatej oferty produktów, na szcze-

gólne uznanie zasługują farby grupy

LOWIGRAF i LOWICYN.

LOWIGRAF – to wysoce dekoracyjne

specjalistyczne farby do malowania wy-

robów kowalstwa artystycznego oraz

do renowacji zabytków, przeznaczone

do malowania konstrukcji stalowych

i żeliwnych, głównie bram, krat, ogro-

dzeń oraz przedmiotów użytecznych i dekoracyj-

nych (w tym wykonanych z kutej stali).  

Tworzą powłoki kryjące, matowe, dobrze przyczepne do pod-

łoża. Nadają malowanym powierzchniom charakterystyczny me-

taliczny wygląd, również o strukturze wypiaskowanego metalu. 

Powłoka farby, dzięki zawartości pigmentu antykorozyj-

nego, chroni stopy żelaza przed korozją. 

Nakładać 1÷2 warstwy farby LOWIGRAF na po-

wierzchnie uprzednio zagruntowane farbą przeciw-

rdzewną LONIKOR, LOWIKOR-2 lub TIXOKOR G-2 (prod.

POLIFARB-ŁÓDŹ). 

Przedmioty eksploatowane wewnątrz pomieszczeń lub

w środowisku o niskiej agresywności korozyjnej mogą

być malowane farbą LOWIGRAF bez gruntowania. 

Wydajność: 10÷11 m2/ dm3; czas wysychania (3°) – do

8 godz.

Nowym produktem jest gruntoemalia poliuretanowa

dwuskładnikowa LOWIGRAF-PUR, przeznaczona do

malowania powierzchni metalowych bez uprzedniego

gruntowania, stosowana w: 

� w budownictwie: kraty, bramy, ogrodzenia, latarnie, kon-

strukcje wsporcze (np. poręcze, barierki, balustrady)
� w renowacji zabytków: wyroby metaloplastyki i kowalstwa

artystycznego 

� w przemyśle: konstrukcje stalowe, stalowe ocynkowane

i przedmioty wykonane z metali kolorowych.

LOWIGRAF-PUR tworzy powłoki kryjące, twar-

de, dobrze przyczepne, odporne na zarysowa-

nia,  na działanie czynników atmosferycznych

(w tym na  UV), wilgoć, oleje, smary, opary roz-

puszczalników, paliwa płynne, wodne roztwo-

ry kwasów, zasad i soli. Stosować 1÷3 warstw

farby.

Wydajność: ok. 10  m2/ dm3;  czas wysycha-

nia (3°) – do 8 godz.

Farbami LOWIGRAF wymalowane zostały liczne

cenne obiekty zabytkowe,  m.in.:

� Arkady Kubickiego wokół Zamku Królewskie-

go w Warszawie

� Muzeum Powstania Warszawskiego

� Brama Główna Pałacu Poznańskiego w Łodzi.  

Do malowania powierzchni ze stali ocynkowanej,

POLIFARB-ŁÓDŹ poleca farby poliwinylowe LOWICYN

(mat lub połysk). Farby LOWICYN przeznaczone są do

bezpośredniego malowania bez uprzedniego gruntowa-

nia powierzchni stalowych cynkowych i ocynkowanych

(dachy, rynny, parapety, ogrodzenia)  oraz do wymalo-

wań renowacyjnych. Powierzchnie przeznaczone do ma-

lowania  odtłuścić wodnym roztworem (2-3 %) prepara-

tu EMULSOL RN-1. Stosować 2÷4 warstw farby.

Powłoka farby jest odporna na wilgoć, słabe środo-

wisko kwaśne, zasadowe i czynniki atmosferyczne (wo-

da, UV). Farby LOWICYN produkowane są w bardzo bo-

gatej kolorystyce wg zakładowej karty kolorów i wg RAL. 

Wydajność: 10÷12 m2/ dm3;  czas wysychania (3°) –

do 6 godz. 

Ciekawe efekty dekoracyjne przedmiotów ze stali i żeliwa

(uprzednio pomalowanych farbą LOWIGRAF lub LOWICYN)

można uzyskać stosując farbę akrylową eko-LOWICYN do paty-

nowania w odpowiednim kolorze (złotym, miedzianym, srebr-

nym, brunatno-rdzawym, turkusowym, zielonym).

Nakładana w śladowych ilościach odpowiednią techniką zdob-

niczą, nadaje przedmiotom niepowtarzalny wygląd, a jednocze-

śnie doskonale chroni stopy żelaza przed korozją.
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Farby do malowania ogrodzeń
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