
…na elewacje

Wyj¹tkowymi materia³ami wykoñczenio-
wymi na œciany zewnêtrzne budynków s¹
produkty polikrzemianowe z linii
NOVALIT (masa tynkarska NOVALIT T
oraz farby elewacyjne NOVALIT F,
NOVALIT PLAN oraz NOVALIT L). Te
jedyne na rynku niskoalkaliczne materia-
³y silikatowe umo¿liwiaj¹ wykonanie po-
w³ok i wypraw tynkarskich o mineralnym
charakterze, wysokiej paroprzepuszczal-
noœci i jednoczeœnie niskiej nasi¹kliwoœci
powierzchniowej. Zapewniaj¹ wyj¹tkow¹
odpornoœæ na dzia³anie niekorzystnych
czynników atmosferycznych i proces za-
brudzania. Dziêki obni¿onej alkaliczno-
œci (pH 8 – 9,5) s¹ wyj¹tkowo ³atwe w apli-
kacji i ma³o podatne na niekorzystne wa-
runki wi¹zania (w stosunku do typowych
produktów silikatowych). Ponadto pod-
czas ich aplikacji nie ma koniecznoœci za-
bezpieczania materia³ów wra¿liwych na
alkalia (tj. szk³o, drewno, metale oraz ma-
teria³y ceramiczne). 

W najwy¿szej klasie materia³ów wykoñ-
czeniowych oferowane s¹ produkty sili-
konowe z linii ARMASIL (tynk
ARMASIL F, farba ARMASIL F), które
³¹cz¹ w sobie najlepsze zalety materia³ów
dyspersyjnych i krzemianowych. Cechuje
je wysoka elastycznoœæ i ca³kowita hydro-
fobowoœæ oraz wysoka paroprzepuszczal-
noœæ. Na zwil¿onej powierzchni silikono-
wej powstaje efekt „odpychania” cz¹ste-
czek wody. Efekt ten skutecznie zabezpie-
cza elewacjê przed dzia³aniem opadów
oraz redukuje osadzanie siê zanieczysz-
czeñ. Dziêki mo¿liwoœci nak³adania pro-
duktów silikonowych na praktycznie ka¿-
dy rodzaj pod³o¿a s¹ one jednym z naj-
bardziej uniwersalnych materia³ów wy-
koñczeniowych.
…do wnêtrz

W ofercie firmy Farby KABE znajduje siê
szeroka gama nowoczesnych farb do malo-
wania wnêtrz. Na szczególn¹ uwagê zas³u-
guje farba MONOLUX o zwiêkszonej sile
krycia – by odœwie¿yæ wnêtrze najczêœciej
wystarcza jednokrotne malowanie. Ca³ko-
wicie wyj¹tkowym produktem jest dysper-
syjno-krzemianowa farba AQUATEX.
Farba ta nie ogranicza w³aœciwoœci reten-
cyjnych pod³o¿a, dziêki czemu œciany
w sposób naturalny pobieraj¹ i oddaj¹ wil-
goæ (szczególnie na pod³o¿ach gipsowych

i p³ytach gipsowo-kartonowych). Kolej-
nym interesuj¹cym produktem jest dysper-
syjna farba lateksowa AKRYLATEX W,
tworz¹ca g³adkie matowe lub pó³matowe
pow³oki o wysokiej odpornoœci na szoro-
wanie i dzia³anie wilgoci. Farba
AKRYLATEX W jest szczególnie poleca-
na do malowania œcian w kuchniach, ³a-
zienkach oraz na korytarzach i klatkach
schodowych. Mo¿e byæ tak¿e z powodze-
niem stosowana do dekoracyjnego malo-
wania pod³o¿y pokrytych wczeœniej tape-
tami z w³ókien szklanych. Do szczególnie
dekoracyjnego wykoñczenia œcian poleca-
my dyspersyjn¹ farbê z efektem laserunku
LAZUR W. Umo¿liwia ona tworzenie nie
w pe³ni kryj¹cych pow³ok malarskich
uwypuklaj¹cych atrakcyjn¹ fakturê pod-
³o¿a (np. tynku o fakturze modelowanej
lub g³adkiej). 

Produkty wykoñczeniowe marki Farby
KABE s¹ dostêpne w szerokiej palecie ko-
lorów i faktur. 
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Zewnêtrzna warstwa œciany jest wizytówk¹

obiektu budowlanego. Jej wygl¹d wiele mówi 

o jego mieszkañcach oraz o stanie technicznym

budynku. Estetyka i trwa³oœæ tej warstwy zale¿y

w du¿ej mierze od zastosowanych 

materia³ów zapewniaj¹cych w³aœciw¹ 

ochronê i funkcjonowanie wewnêtrznych warstw 

œciany. Produkty ze znakiem Farby KABE 

³¹cz¹ w sobie ponad 100-letnie 

doœwiadczenie szwajcarskiego partnera 

z polsk¹ produkcj¹ materia³ów 

wykoñczeniowych.

Materia³y wykoñczeniowe 
na elewacje i do wnêtrz
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