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Ekskluzywna, 100% akry-
lowa farba wewnêtrzna
matowa z zastosowaniem
technologii ceramicznej
(221)

Farba jest szczególnie odporna na œcie-

ranie i zmywanie (tak jak farby z po³y-

skiem). Blokuje wnikanie zwyk³ych za-

brudzeñ, które bardzo ³atwo mo¿na

usun¹æ wod¹ z myd³em z zachowaniem

matowego wykoñczenia. Ma doskona³¹

si³ê krycia, elastycznoœæ, trwa³oœæ kolo-

ru i przepuszczalnoœæ dla pary wodnej

i gazów, zapewniaj¹c¹ oddychanie

œcian. Jest farb¹ polecan¹ do wnêtrz 

intensywnie eksploatowanych, takich

jak: pokój dzienny, kuchnia i ³azienka,

pokój dzieciêcy, korytarz lub klatka

schodowa – ponadto do wnêtrz szcze-

gólnie dostojnych, eleganckich, dystyn-

gowanych oraz do obiektów s³u¿by

zdrowia, oœwiaty i bran¿y ¿ywnoœciowej.

Stanowi idealne rozwi¹zanie tam, gdzie

chcemy uzyskaæ funkcjonalne, matowe

wykoñczenie.

Farba akrylowa wewnêtrz-
na satynowa do kuchni 
i ³azienek (322) 

Szczególnie polecana do malowania

pomieszczeñ o podwy¿szonej wilgot-

noœci – kuchnie, ³azienki oraz wnêtrza,

takie jak: pralnie, suszarnie, sto³ówki,

gabinety lekarskie czy sale szpitalne.

Pow³oka jest bardzo trwa³a, wybitnie

odporna na czêste mycie i kontakt

z wilgoci¹.

Profesjonalna farba akrylo-
wo-lateksowa wewnêtrzna,
g³êbokomatowa (275)

Farba akrylowa daj¹ca wykoñczenie

g³êbokomatowe, do malowania ró¿-

nych powierzchni wewnêtrznych. Przy

znacznej odpornoœci na œcieranie za-

pewnia osi¹gniêcie bardzo dobrych

efektów we wnêtrzach mieszkalnych.

W zastosowaniach profesjonalnych re-

komendowana do pomieszczeñ biuro-

wych i innych o charakterze komer-

cyjnym, a tak¿e do obiektów s³u¿by

zdrowia, oœwiaty i bran¿y ¿ywnoœcio-

wej. Znakomicie kryje ró¿nego rodza-

ju powierzchnie, zarówno nowe, jak

i wczeœniej malowane: tynki, g³adzie

gipsowe, p³yty z gipsokartonu. Mo¿na

j¹ równie¿ stosowaæ do uprzednio za-

gruntowanych powierzchni drewnia-

nych i metalowych. 

Ekskluzywna akrylowo-
lateksowa farba we-
wnêtrzna pó³matowa
(319)

Pow³okê tê wyró¿nia doskona³a si³a krycia,

trwa³oœæ koloru, ³atwoœæ nak³adania (w³a-

œciwoœci tiksotropowe), elastycznoœæ, bar-

dzo du¿a odpornoœæ na œcieranie i dobra

przepuszczalnoœæ dla pary wodnej, za-

pewniaj¹ca komfort w pomieszczeniu.

Dziêki najwy¿szym parametrom technicz-

nym i u¿ytkowym pow³oka ta rekomendo-

wana jest do rezydencji mieszkalnych 

i pomieszczeñ biurowych szczególnie 

reprezentacyjnych. Mo¿e byæ równie¿

stosowana w ekskluzywnych centrach

komercyjnych, obiektach s³u¿by zdrowia,

oœwiaty i bran¿y ¿ywnoœciowej.
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Wysoka wydajnoœæ i trwa³oœæ oraz

niezwykle bogata oferta kolory-

styczna s¹ g³ównymi atutami pro-

duktów ze znakiem Benjamin 

Moore Paints, ciesz¹cych siê

uznaniem najbardziej wymagaj¹-

cych Klientów. 
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