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Prezentacja firmowa

Firma V33 od wielu lat jest dostawc

produktów do ochrony i dekoracji metalu.

W swojej ofercie firma posiada zarówno rodki 

do zwalczania korozji, takie jak rodek przeciw 

rdzy, jak równie  produkty do ochronno-

dekoracyjnego zabezpieczenia metalu –  farby 

bezpo rednio na rdz  V33 oraz farby 

podk adowe do metali o trudnej 

przyczepno ci. W roku 2008 firma V33 

wprowadzi a farb  o bardzo wysokiej 

trwa o ci w trudnych warunkach 

klimatycznych, która zosta a sprawdzona 

w klimacie alpejskim. Farba do metalu 

o ekstremalnej odporno ci charakteryzuje si

doskona  adhezj  do powierzchni metalu 

surowego oraz skorodowanego. W swoim 

sk adzie zawiera ywice plisiloksanowe, 

co powoduje, e pow oka jest bardzo 

hydrofobowa (odporna na wod ), przy 

jednocze nie wysokiej paroprzepuszczalno ci. 

Zapewnia to osi gni cie optymalnych 

w a ciwo ci w zakresie ochrony konstrukcji 

metalowych przed wp ywem ekstremalnych 

warunków atmosferycznych. Pow oka 

z ywicami polisiloksanowymi jest bardziej 

odporna termicznie i chemicznie od 

typowych farb antykorozyjnych. Mo emy j

zatem stosowa  w rodowiskach o du ym 

zanieczyszczeniu, w klimacie nadmorskim, 

gdzie wyst puje du e zasolenie, a tak e

u ywa  do malowania przydro nych p otów 

(w warunkach zimowych posypywanych sol ). 

Farba jest przyjazna dla rodowiska (spe nia 

wszelkie normy LZO), odporna na niskie 

i wysokie temperatury, a tak e na promieniowa-

nie UV, co pozwala przez d ugie lata zachowa

kolor pow oki. Formu a tiksotropowa pozwala 

na malowanie powierzchni pionowych, 

nie  powoduj c zacieków, co przy malowaniu 

ogrodze  oraz metalowych konstrukcji, ju

zamontowanych, jest bardzo cenn  zalet .

Farba o ekstremalnej odporno ci zawiera 

w swoim sk adzie rodki antykorozyjne, co 

pozwala na aplikacj  produktu na metal ju

skorodowany (bez lu nej odpadaj cej rdzy), 

mo e by  aplikowana wraz z podk adem V33 

na powierzchnie metali nie elaznych oraz 

PCW. Preparat mo e by  stosowany zarówno 

na zewn trz, jak i wewn trz, ma bardzo du

wydajno  16 m2/l, sprzedawany jest w o miu 

kolorach: po ysk oraz czarny mat.        
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Farby 
do metalu 
Wizytówk  ka dej posesji 

jest jej ogrodzenie. 

W Polsce coraz bardziej 

popularne s  ogrodzenia 

metalowe. Zagro eniem 

dla tego typu p otu jest 

korozja (rdzewienie), 

czyli proces stopniowej 

destrukcji metalu.


