
Farby  poliwinylowe LOWICYN (mat

i po³ysk) przeznaczone s¹ do bezpoœred-

niego malowania dachów, rynien, para-

petów, ogrodzeñ i obróbek blacharskich

ze stali ocynkowanej. Mog¹ byæ równie¿

stosowane do renowacji powierzchni

uprzednio malowanych farbami

LOWICYN, a tak¿e do malowania alumi-

nium, stali, drewna, tynku i betonu. Po-

wierzchnie przed malowaniem nale¿y

oczyœciæ, odt³uœciæ wodnym roztworem

preparatu EMULSOL RN-1 i sp³ukaæ.

Ubytki pow³oki – w przypadku braku ko-

rozji stali – uzupe³niæ farb¹ LOWICYN,

a miejsca skorodowane oczyœciæ i za-

gruntowaæ farb¹ poliwinylow¹ przeciwr-

dzewn¹ LOWIKOR-2 lub TIXOKOR-

G3. Nak³adaæ 2-4 warstw farby w odstê-

pach nie krótszych ni¿ 2 godz.

Do renowacji starych pow³ok i blach po-

wlekanych metod¹ ci¹g³¹ (w tym blachy

z Huty „FLORIAN”) oraz powierzchni

pokrytych farbami ró¿nego rodzaju,

POLIFARB-£ODZ poleca farbê akry-

low¹ wodorozcieñczaln¹ do ocynkowa-

nych pokryæ dachowych

eko-LOWICYN. 

Farb¹ eko-LOWICYN mo-

g¹ byæ malowane po-

wierzchnie stalowe ocyn-

kowane uprzednio nie ma-

lowane, przy czym ocynk

œwie¿y nale¿y zagruntowaæ

farb¹ LOWICYN, ocynk

wysezonowany (ok. 1 rok)

mo¿na malowaæ farb¹

eko-LOWICYN bezpoœrednio.

Farby LOWICYN i eko-LOWICYN ma-

j¹ du¿¹ wydajnoœæ: 10-12 m2/dm3, krótki

czas wysychania – ok. 2 godz. i bogat¹ ko-

lorystykê wg wzorca RAL – równie¿ typu

„metalik”. Tworz¹ pow³oki wysoce od-

porne na czynniki atmosferyczne

(w tym na wodê i UV), wilgoæ, s³abe œro-

dowisko kwaœne i zasadowe.    

Do malowania bram, krat, ogrodzeñ,

latarni oraz do renowacji zabytków

POLIFARB-£ODZ oferuje wysoce de-

koracyjne:

farby poliwinylowe – LOWIGRAF

farby akrylowe wodorozcieñczalne

strukturalne eko-LOWIGRAF

gruntoemalie poliuretanowe dwusk³ad-

nikowe na metal – LOWIGRAF PUR.

Nadaj¹ malowanym powierzchniom ma-

towy, metaliczny wygl¹d, równie¿ o struk-

turze wypiaskowanego metalu.  Doskona-

le chroni¹ stopy ¿elaza przed korozj¹.

Farbê LOWIGRAF nale¿y nak³adaæ na

powierzchnie uprzednio zagruntowane

farb¹ przeciwrdzewn¹ LONIKOR,

LOWIKOR-2 lub TIXOKOR G-2.

Przedmioty eksploatowane wewn¹trz

pomieszczeñ mog¹ byæ malowane farb¹

LOWIGRAF bez gruntowania. 

Farba akrylowa eko-LOWIGRAF jest wy-

robem ekologicznym, o pow³okach twar-

dych, odpornych na czynniki atmosferycz-

ne. Mo¿e byæ stosowana do renowacji po-

wierzchni pomalowanych farbami rozpusz-

czalnikowymi jak i wodnymi.

LOWIGRAF-PUR jest przeznaczona do

bezpoœredniego malowania pod³o¿y me-

talowych bez ich uprzedniego gruntowa-

nia. Tworzy pow³oki twarde, odporne na

zarysowania, na czynniki atmosferyczne

(w tym UV), wilgoæ, oleje, smary, opary

rozpuszczalników, paliwa p³ynne, wodne

roztwory kwasów, zasad i soli. 

Maj¹ du¿¹ wydajnoœæ – ok.

10 m2 z 1 litra i krótki czas

wysychania – do 3 godz.

Farbami LOWIGRAF wy-

malowane zosta³y liczne

cenne obiekty, m.in:

Arkady wokó³ Zamku 

Królewskiego w War-

szawie

Muzeum Powstania 

Warszawskiego

Brama Manufaktury przy Pa³acu 

Poznañskich w £odzi

Dwór Ostoya w Jasionce k. Rzeszowa.

Ciekawe efekty dekoracyjne powierzchni

pomalowanych farbami LOWIGRAF lub

LOWICYN mo¿na uzyskaæ nak³adaj¹c odpo-

wiedni¹ technik¹ zdobnicz¹ farbê akrylow¹

eko-LOWICYN do patynowania.

POLIFARB-£ODZ Sp. z o.o.
ul. 6 Sierpnia 100/102, 90-646 £ódŸ

tel. 042 633 23 90; 637 15 37

faks 042 633 50 26

www. polifarb.lodz.pl

e-mail: polifarb@polifarb.lodz.pl
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PREZENTACJA

POLIFARB-£ODZ

poleca sprawdzone, 

specjalistyczne farby do 

malowania dachów, 

ogrodzeñ i  wyrobów 

kowalstwa artystycznego.
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Specjalistyczne farby 
do dachów i ogrodzeñ
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