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MATOWA LATEKSOWA FARBA DO WNĘTRZ
Śnieżka Barwy Natury to wysokiej jakości kolekcja kolorowych, lateksowych farb
do wnętrz, zawierająca Teflon® surface protector, który ułatwia czyszczenie,
usuwanie plam i zabrudzeń, zwiększa odporność na wielokrotne zmywanie
wodą z dodatkiem detergentów. Zapewnia wysoką trwałość powłoki oraz swobod-
ną dyfuzję pary wodnej, czyli oddychanie ścian. Pozostawia piękne dekoracyjne
matowe wykończenie, a przy tym jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia. 
Po nałożeniu na ścianę farby Śnieżka Barwy Natury cząstki Teflon® surface protec-
tor koncentrują się przy powierzchni utworzonej powłoki, obniżając jej napięcie po-
wierzchniowe. Dzięki temu wymalowanie charakteryzuje się słabszym przyciąganiem
zanieczyszczeń, a brud ma mniejszą możliwość trwałego związania się z podłożem.
W efekcie powłoka dekoracyjna jest trwalsza, a jej utrzymanie w czystości staje się
łatwiejsze. Śnieżka Barwy Natury charakteryzuje się ponadto doskonałym kryciem,
wysoką wydajnością oraz trwałością koloru. Śnieżka Barwy Natury to paleta 40 go-
towych kolorów, które zostały podzielone na 4 grupy kolorystyczne:

kolory intensywne to barwy ognia, energii i pasji – pobudzają do DZIAŁANIA,
AKTYWNOŚCI, dodają ODWAGI, PEWNOŚCI SIEBIE;
kolory pastelowe to barwy słońca, nowego życia i pobudzenia – dają uczu-
cie RADOŚCI, OPTYMIZMU, POGODĘ DUCHA, stymulują TWÓRCZOŚĆ;
chłodne kolory pastelowe to barwy wody i nieba – dają poczucie ŚWIEŻOŚCI,
ODNOWY, RELAKSU, SPOKOJU DUCHA, HARMONII, KOMFORTU;
kolory stonowane to barwy ziemi, barwy ekologiczne, neutralne, organiczne –
wpływają na KONCENTRACJĘ, SKUPIENIE UWAGI, KONTEMPLACJĘ, REFLE-
KSJĘ, tworzą AURĘ BEZPIECZEŃSTWA.

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: hurtowa i detaliczna
Aprobaty i certyfikaty: PN-C-81914:2002 Rodzaj I – farba odporna na szorowa-
nie, produkt zgodny z PN-EN-13300, posiada Atest PZH, limit zawartości LZO dla
tego produktu: (kat. A/a/FW): 75g/l (2007), produkt zawiera maks. 40g/l
Pozostała oferta: Bezspoinowy System Ociepleń budynków oparty na styropia-
nie; w skład którego wchodzą: ACRO-KLEJ SA – zaprawa klejowa do styropianu,
ACRO-KLEJ A – zaprawa klejowa do systemu dociepleń, ACROGRUNT – farba
gruntująca, ACRO-TYNK A – tynk akrylowy z dodatkiem silikonu lub ACRO-TYNK
SM – szlachetny tynk mineralny

Teflon® is registered trademark of DuPont used under license by FFiL Śnieżka S.A.
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