
Firma Farby KABE Polska oferuje

szeroką gamę wysokiej jakości farb do de-

koracyjnego i renowacyjnego malowania

wnętrz. Ich bogaty asortyment pozwala na

odpowiednie dopasowanie produktu do

konkretnego zastosowania. Dzięki zasto-

sowaniu nowoczesnych, sprawdzonych

technologii oraz surowców najwyższej ja-

kości, wyroby Firmy Farby KABE pozwa-

lają zaspokoić gusta każdego Klienta.

AQUATEX – Farba zapewniająca

swobodne oddychanie ścian

Opis produktu:

Dyspersyjno-krzemianowa farba na-

wierzchniowa do wykonywania dekora-

cyjno-ochronnych powłok malarskich

wewnątrz budynków. Wyróżnia się tym,

że nie zmienia właściwości retencyjnych

podłoża – ściany w sposób naturalny

przyjmują i oddają wilgoć, dzięki czemu

w pomieszczeniach „mokrych” (tj.: kuch-

nie, łazienki, pralnie, pomieszczenia

w przyziemiu budynku) zmniejsza się za-

wartość wilgoci w powietrzu. W takich

pomieszczeniach jest szczególnie poleca-

na do malowania sufitów i górnych po-

wierzchni ścian. Farba przeznaczona jest

również do malowania ścian i sufitów

w pomieszczeniach „suchych” (tj.: salon,

sypialnia, sale konferencyjne i biura).

Aquatex służy do pierwotnego i renowa-

cyjnego malowania podłoży mineralnych

(jak np.: beton, tynki wapienne, wapien-

no-cementowe, cementowe i gipsowe oraz

płyty gipsowo-kartonowe), jak i pokry-

tych dobrze związaną powłoką, wyprawą

na bazie tworzyw sztucznych. Nowo wy-

konane podłoża mineralne (jak np. tynki

cementowe i cementowo-wapienne) nie

wymagają białkowania czy gruntowania

i mogą być malowane farbą już po upły-

wie 14 dni od ich wykonania.

Główne zalety:

� Wysokie walory dekoracyjne eleganc-

kiej matowej powłoki;

� Mineralny charakter;

� Mikroporowata struktura umożliwiają-

cą swobodne oddychanie ścian;

� Wysoka odporność na zawilgocenie

(nie pęka i nie łuszczy się);

� Odporna na zmywanie i szorowanie;

� Duża odporność na zażółcenie;

� Nie wymaga stosowania preparatów

gruntujących.

Dane techniczne:

Sposób nanoszenia: pędzlem, wałkiem

lub przez natrysk (także metodą natrysku

bezpowietrznego);

Ilość warstw: 2;

Kolory: biała, kolory pastelowe na zamó-

wienie;

Stopień połysku: mat;

Zużycie: ok. 0,22 l/m2 (przy dwukrotnym

malowaniu);

Opakowania: 3 i 10 litrowe.

Firma Farby KABE Polska jest pol-

sko-szwajcarskim producentem goto-

wych mas tynkarskich, farb elewacyj-

nych, farb do wnętrz, systemów ociepla-

nia budynków i materiałów do renowacji

obiektów zabytkowych. Firma posiada

w Polsce dwa zakłady produkcyjne oraz

sieć sprzedaży na terenie całego kraju. Do

Państwa dyspozycji oddaje przedstawicie-

li i doradców handlowych.

Farby KABE Polska Sp. z o. o.

ul. Śląska 88; 40-742 Katowice

tel. (32) 204 64 60;

faks (32) 204 64 66

e-mail:info@farbykabe.pl; 

www.farbykabe.pl
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AQUATEX – INNOWACYJNA FARBA

o mineralnym charakterze

Oferta farb do wnętrz Farby KABE:
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