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Początki firmy PIGMENT sięgają roku 1973, wtedy to została rozpoczęta produkcja suchych farb klejowych 

oraz farb olejnych. Mimo licznych barier i problemów liczba oferowanych produktów z biegiem czasu sys-

tematycznie się powiększała. Pierwszą zmianą było nawiązanie bezpośrednich kontaktów z niemiecką fir-

mą, wiodącą w branży chemii budowlanej. To spowodowało uzyskanie dostępu do nowych technologii, jak 

również do wysokiej jakości surowców i półproduktów. W wyniku tego nastąpiło rozszerzenie asortymentu i 

poprawa dotychczasowej jakości wyrobów. Kolejną znaczącą zmianą było przejęcie w 2005 r. marki POLY-CO-

LOR®. Pozwoliło to na dołączenie nowych produktów do dotychczasowej oferty. Dalszy rozwój firmy wiązał 

się z sukcesywnie rozbudowywanym parkiem maszynowym.

Nawiązanie współpracy z Politechniką Szczecińską zaowocowało podpisaniem w 2008 roku umowy licen-

cyjnej, dzięki której uruchomiliśmy jako pierwsza firma w Polsce produkcję farb fotokatalitycznych. Jest to 

obecnie jedna z najbardziej innowacyjnych technologii w branży produkcji chemii budowlanej.

Wyroby z marką PIGMENT zyskały uznanie nie tylko wśród wykonawców, ale także w wielu sieciach han-

dlowych, a posiadanie własnych środków transportu umożliwia realizację nawet niewielkich zamówień  

w dowolnym rejonie kraju.

PIGMENT jest producentem wyrobów głównie wodorozcieńczalnych w znikomym stopniu obciążających środowisko naturalne. Na asorty-

ment firmy składają się: • farby dyspersyjne (emulsyjne) wewnętrzne i fasadowe, lateksowe, akrylowe, silikonowe, silikatowe (krzemianowe), 

epoksydowe, fotokatalityczne oraz suche farby klejowe i cementowe • akrylowe masy tynkarskie wewnętrzne i elewacyjne • mineralne 

gładzie tynkarskie cementowe i anhydrytowe • elastyczne masy hydroizolacyjne • akrylowe i epoksydowe masy szpachlowe • preparaty  

i farby do gruntowania • płynne pigmenty uniwersalne • wodne kleje dyspersyjne • preparaty do usuwania pleśni i glonów • impregnaty  

i lakiery do betonu i kamienia naturalnego.

Poza produkcją własnych wyrobów firma PIGMENT zajmuje się konfekcją: cementów portlandzkich białego i szarego, sypkich pigmentów 

żelazowych, zapraw murarskich i tynkarskich, wapna hydratyzowanego i kredy malarskiej.

PIGMENT is a producer of water-born goods to a little extent aggravating the condition of the natural environment. The Company’s 

assortment includes: • dispersion (emulsion) paints, indoor and facade, latex, acrylic, silicone, silicate, epoxy, photocatalytic and dry glue 

(starch) and cement paints • acrylic rendering plasters, indoor and facade • mineral cement and anhydrite plasters • elastic water insulating 

mass • acrylic and epoxy fillers • priming preparations and paints • liquid universal pigments • water dispersion adhesives • preparations for 

removing mould and algae • impregnants and varnishes for concrete and natural stone.

Apart from production of its own products, PIGMENT offers packaging services: Portland white and grey cement, iron oxide pigments, 

masonry and rendering mortars, hydrated lime and painting chalk.

PIGMENT ist ein Hersteller der hauptsächlich wasserverdünnten Waren, die die Umwelt winzig belasten. Das Sortiment der Firma be-

steht aus: • Innen- und Fassadendispersionsfarben, Latexfarben, Acrylfarben, Silikonfarben, Silikatfarben, Epoxidfarben, fotokatalytische  

und trockene Leim- und Zementfarben • Innen- und Fassadenacrylputzstoffe • Zement- und Anhydratemineralischenputzglattstrichen 

• Flexible Hydroisolationsstoffe • Acryl- und Epoxidspachtelstoffe • Präparate und Grundfarben • Flüssige Universalpigmente • Wasser-

dispersionsklebstoffe • Präparate zur Schimmel- und Algenreinigung • Imprägnierungen und Lacken zum Beton und natürlichen Stein.

Außer Herstellung der eigenen Waren, PIGMENT beschäftigt sich mit Konfektion: der grauen und weißen Portlandzemente, lockeren 

Eisenoxidpigmente, Mörteln und Putzmörteln, des hydratisierten Kalkes und der Malereikreide.

PIGMENT  (ПИГМЕНТ) является производителем изделий, главным образом разбавляемых водой, в незначительной степени при-

носящих вред естественной среде. Ассортимент фирмы составляют: • дисперсионные (эмульсионные) внутренние и фасадные 

краски, латексные, акриловые, силиконовые, силикатные (из силиката), эпоксидные, фотокаталитические и сухие клеевые и це-

ментные краски • акриловые штукатурные внутренние и облицовочные массы • минеральные цементные и ангидритовые слои 

штукатурки • эластичные гидроизоляционные массы • акриловые и эпоксидные шпаклёвочные массы • препараты и краски для 

грунтовки • жидкие универсальные пигменты • водяные дисперсионные клеи • удалители плесени и водорослей • пропитываю-

щие растворы и лаки для бетона и натурального камня.

Кроме производства своих собственных изделий фирма занимается также конфекцией: белых и серых портландских цементов, 

сыпучих оксидных пигментов, растворов для каменной кладки и штукатурки, сухогашёной извести и малярного мела.
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40 lat na rynku

– do malowania pędzlem

– do malowania natryskiem

– do malowania wałkiem – do nakładania pacą / szpachelką

– produkt przystosowany do barwienia (od 5 litrów).

– produkt dostępny w innych kolorach po uzgodnieniu.

– produkt odporny na szorowanie.– produkt do stosowania wewnątrz pomieszczeń

– produkt do stosowania na zewnatrz pomieszczeń
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Biellux
Wodorozcieńczalna farba lateksowa o podwyższonej sile 

krycia, przeznaczona do malowania ścian i sufitów we-

wnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i obiektów 

użyteczności publicznej, w tym służby zdrowia. Daje bar-

dzo dobrze kryjącą, matową, śnieżnobiałą powłokę. Może 

być stosowana na różnorodne materiały budowlane, ta-

kie jak: tynki mineralne i polimerowe, beton, cegły, gips, 

materiały drewnopochodne, tapety papierowe, w tym na 

tzw. rauhfazę. Lekko zabrudzone powłoki można oczyścić 

przez delikatne przetarcie wilgotną szmatką.

Latex mat 
Kuchnia ∙ Łazienka
Wodorozcieńczalna farba lateksowa do malowania 

pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia  

i z tego powodu często wymagających zmywania, np. 

obiekty użyteczności publicznej, pomieszczenia służby 

zdrowia, gastronomiczne, halle hotelowe, biura, urzędy, 

biblioteki, szkoły, korytarze i klatki schodowe, powierzch-

nie narażone na częsty kontakt z wilgocią, jak: łazienki, 

baseny, kuchnie. Może być również stosowana do malo-

wania fasad oraz innych powierzchni na zewnątrz. Daje 

wodoodporną, elastyczną, gładką, matową, dobrze kryją-

cą powłokę o wysokiej trwałości na różnorodnych mate-

riałach budowlanych.

fa
rb

y 
do

 w
nę

tr
z

farby lateksowe
wodorozcieńczalne farby przeznaczone do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia i z tego 

powodu często wymagających zmywania, np. obiekty użyteczności publicznej: pomieszczenia służby zdrowia, gastronomiczne, 

halle hotelowe, biura, urzędy, biblioteki, szkoły, korytarze i klatki schodowe, obiekty przemysłowe, ale też powierzchnie narażone 

na częsty kontakt z wilgocią: łazienki, ściany wokół basenów, kuchnie. Mogą być również stosowane (oprócz farby BIELLUX) do 

malowania fasad oraz innych powierzchni na zewnątrz budynków. Zabrudzoną powierzchnię można zmywać wodą z dodatkiem 

detergentów przy pomocy szmatki lub miękkiej szczotki. Wyroby posiadają atesty dopuszczające do stosowania w obiektach 
służby zdrowia.

opakowania  5 i 10 l opakowania  3, 5, 10 l opakowania  3, 5, 10 l opakowania  3, 5, 10 l

wydajność  ok. 10 m²/l wydajność  ok. 10 m²/l wydajność  ok. 10 m²/l wydajność  do 12 m²/l

atesty  PZH atesty  PZH atesty  PZH atesty  PZH

norma  PN-C-81914:2002 norma  PN-C-81913:1998 norma  PN-C-81913:1998 norma  PN-C-81913:1998

Latex 
satyna
Wodorozcieńczalna farba lateksowa do malowania po-

mieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia i z tego  

powodu często wymagających zmywania, np. obiekty 

użyteczności publicznej, pomieszczenia służby zdrowia, 

gastronomiczne, halle hotelowe, biura, urzędy, bibliote-

ki, szkoły, korytarze i klatki schodowe, powierzchnie na-

rażone na częsty kontakt z wilgocią, jak: łazienki, baseny, 

kuchnie. Może być również stosowana do malowania 

powierzchni na zewnątrz. Daje wodoodporną, elastycz-

ną, gładką, satynową, dobrze kryjącą powłokę o wysokiej 

trwałości na różnorodnych materiałach budowlanych.

Latex 
optimum
Farba lateksowa o podwyższonej sile krycia, do malo-

wania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomiesz-

czeń mieszkalnych, biurowych i obiektów użyteczności 

publicznej, w tym służby zdrowia. Daje bardzo dobrze 

kryjącą, półmatową powłokę o wysokiej trwałości. Może 

być stosowana na różnorodne materiały budowlane, ta-

kie jak: tynki mineralne i polimerowe, beton, cegły, gips, 

materiały drewnopochodne, tapety papierowe, w tym na 

tzw. rauhfazę. Odporna na szorowanie – zabrudzone po-

włoki można oczyścić przy pomocy szmatki lub miękkiej 

szczoteczki.

nowość
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Bielanit
Nowoczesna, wodorozcieńczalna farba akrylowa do ma-

lowania ścian i sufitów wewnątrz budynków. Można ją 

stosować na takie podłoża jak: tynki gipsowe, cemen-

towe, cementowo-wapienne, beton, cegły, płyty gipso-

wo-kartonowe, tapety oraz drewno. Daje jednorodną, 

dobrze kryjącą, matową powłokę o wyjątkowej białości.  

W przypadku tej farby zabrudzone powłoki można oczy-

ścić przez lekkie przetarcie wilgotną szmatką. Może być 

barwiona w wielu systemach kolorowania. Dostępna jest 

na zamówienie w ponad 2000 kolorów.

Bielanit Pro 
Nowoczesna, wodorozcieńczalna farba akrylowa o pod-

wyższonej sile krycia do malowania ścian i sufitów we-

wnątrz budynków. Można ją stosować na takie podłoża 

jak: tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, 

beton, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, tapety oraz drew-

no. Daje jednorodną, dobrze kryjącą, matową powłokę  

o wyjątkowej białości. Przy właściwie przygotowanym 

podłożu zapewnia jednokrotne krycie. Została przygo-

towana dla wykonawców realizujących inwestycje, gdzie 

odpowiednie krycie umożliwia szybsze wykonanie prac 

wykończeniowych i oddanie obiektów do eksploatacji.

Koliber
Wodorozcieńczalna farba emulsyjna do ma-

lowania ścian wewnątrz pomieszczeń, dająca  

jednorodną, matową, białą powłokę prze-

puszczalną dla par i gazów („oddychanie” 

ścian). Jest ekonomiczną farbą do wymalo-

wań mniej wymagających, daje dobre efekty 

przy niewielkich kosztach. Może być stoso-

wana na: tynki mineralne i polimerowe (np. 

akrylowe), beton, cegły, gips, tapety.

Extra biała
Wodorozcieńczalna farba akrylowa do malo-

wania ścian i sufitów wewnątrz budynków.  

Może być stosowana do dekorac yjno-

-ochronnego malowania tynków cemen-

towo-wapiennych, podłoży betonowych, 

gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, mate-

riałów drewnopochodnych i cegły. Zaleca się  

2-krotne malowania.
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EcoBiała
Zmodyfikowana, wodorozcieńczalna farba  

akrylowa do malowania ścian i sufitów we-

wnątrz budynków. Może być stosowana do 

dekoracyjno-ochronnego malowania tynków 

cementowo-wapiennych, podłoży betono-

wych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, 

materiałów drewnopochodnych i cegły.  

Zaleca się 2-krotne malowania.

farby do wnętrz
Wodorozcieńczalne farby przeznaczone do malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Mogą być stosowane na 

różnorodne materiały budowlane, takie jak: tynki mineralne i polimerowe (np. akrylowe), beton, cegły, gips, na materiały drewnopo-

chodne oraz tapety papierowe, w tym na tzw. rauhfazę. 

Farby inwestycyjne (Bielanit, Bielanit PRO). Dają dobrze kryjące, matowe, śnieżnobiałe powłoki. Szczególnie polecane do 

celów inwestycyjnych. Została w nich osiągnięta równowaga pomiędzy kosztami i jakością.

Farby ekonomiczne (Eco Biała, Extra Biała, Koliber). Uzyskane matowe, białe powłoki charakteryzują się wysoką przepusz-

czalnością dla par i gazów (tzw. „oddychanie” ścian). Przy niewielkich kosztach uzyskać można dobre efekty.

atesty  PZH

norma  PN-C-81914:2002

opakowania  5, 10 l

wydajność  ok. 8 m²/l

opakowania  10 l

wydajność  ok. 8 m²/l

atesty  PZH

norma  -

opakowania  1, 3, 5, 10 l

wydajność  min. 8 m²/l

atesty  PZH

norma  PN-C-81914:2002

opakowania  5 i 10 l

wydajność  8-10 m²/l

atesty  PZH

norma  PN-C-81914:2002

atesty  PZH

norma  PN-C-81914:2002

opakowania  5, 10 l

wydajność  ok. 8 m²/l
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farba 
elewacyjna 
Silikatowa
Wodorozcieńczalna farba silikatowa (krzemia-

nowa) do malowania wewnątrz i na zewnątrz. 

Zabezpiecza fasady przed wchłanianiem wil-

goci, dając trwałą, hydrofobową warstwę,  

o bardzo dobrej przyczepności i bardzo wy-

sokiej paroprzepuszczalności. Jest odporna 

na mycie i czynniki atmosferyczne. Zawiera 

środki zapobiegające rozwojowi glonów, 

grzybów i pleśni na powierzchni. Może być 

stosowana na: tynki mineralne i polimerowe 

(np. akrylowe), beton, mury z cegły.

farba 
na beton 
akrylowo-silikonowa
Wodorozcieńczalna farba akrylowo-silikono-

wa przeznaczoną do malowania elementów 

budowlanych wewnątrz i na zewnątrz, m.in. 

powierzchni konstrukcji betonowych (np. 

ogrodzenia, tarasy, filary, przęsła), lekko ob-

ciążonych posadzek, płyt eternitowych i li-

gno-cementowych. Daje jednorodną, dobrze 

kryjącą, gładką, elastyczną powłokę o połysku 

satynowym. Może być stosowana na różno-

rodne materiały budowlane, jak: dachówki 

cementowe, tynk, beton, cegły. Dostępne ko-

lory: czerwony tlenkowy, szary, brązowy.
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farba 
na dachy 
akrylowo-silikonowa
Wodorozcieńczalna farba akrylowo-silikono-

wa przeznaczoną do malowania dachów i in-

nych elementów budowlanych na zewnątrz, 

m.in. powierzchni konstrukcji betonowych 

(np. ogrodzenia, tarasy, filary, przęsła), płyt 

eternitowych i ligno-cementowych. Daje jed-

norodną, dobrze kryjącą, gładką, elastyczną 

powłokę o połysku satynowym. Może być 

stosowana na różnorodne materiały budow-

lane, jak: dachówki cementowe, tynk, beton, 

cegła. Dostępne kolory: czerwony tlenkowy, 

brązowy, grafitowy.

farba 
Fasadowa
Farba akrylowa fasadowa przeznaczona jest 

do malowania elewacji budynków, balkonów, 

ścian wewnętrznych, w szczególności po-

mieszczeń wymagających wysokiej trwałości 

np. hal produkcyjnych. Może być stosowana 

na tynki cementowe, cementowo-wapien-

ne, podłoża betonowe i płyty okładzinowe 

na spoiwie cementowym. Zabrudzone po-

włoki można oczyścić przy pomocy szmatki 

lub miękkiej szczoteczki. Dostępna również  

w gotowych kolorach (jako FASADA KOLOR): 

pomarańczowy, piaskowy, beżowy, żółty, brą-

zowy, zielony.

farba 
elewacyjna 
Poly-Acryl
Wodorozcieńczalna farba akrylowa do ma-

lowania wewnątrz i na zewnątrz. Zabezpie-

cza fasady przed wchłanianiem wilgoci, nie 

przeszkadzając w procesie tzw. „oddychania”. 

Powierzchniom wewnątrz nadaje estetyczny 

i trwały wygląd, umożliwiając zmywanie za-

brudzeń. Może być stosowana na: tynk, be-

ton, cegły, gips, materiały drewnopochodne, 

płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe 

i z włókna szklanego. Odporna na szorowanie 

– zabrudzone powłoki można oczyścić przy 

pomocy szmatki lub miękkiej szczoteczki

farba 
elewacyjna 
Silikonowa
Wodorozcieńczalna farba silikonowa przezna-

czona jest do malowania elementów budow-

lanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 

pomieszczeń. Może być stosowana na: tynki 

mineralne i polimerowe (np. akrylowe), cegły, 

gips, drewno i materiały drewnopochodne, 

płyty kartonowo-gipsowe i ligno-cemento-

we. Szczególnie zalecana jest na zewnętrzne 

elewacje oraz konstrukcje architektoniczne, 

np. ogrodzenia, balkony, tarasy oraz inne wy-

magające wysokiej odporności na ścieranie, 

wilgoć i czynniki atmosferyczne.

farby na zewnątrz
Wodorozcieńczalne farby dyspersyjne przeznaczone do malowania elementów budowlanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

Mogą być stosowana na różnorodne materiały budowlane, takie jak: tynki, beton, cegły, gips, materiały drewnopochodne, płyty kar-

tonowo-gipsowe. Zabezpieczają ściany zewnętrzne budynków przed wchłanianiem wilgoci. Zastosowane wewnątrz pomieszczeń 

dają trwałe powłoki odporne na wiele czynników: wilgoć, ścieranie, częściowo czynniki chemiczne, zabrudzenia.

opakowania  5, 10 l

wydajność  8-10 m²/l

atesty  PZH

norma  PN-C-81913:1998

opakowania  1, 5, 10 l

wydajność  8-10 m²/l

atesty  PZH

norma  PN-C-81913:1998

opakowania  5, 10 l

wydajność  8-10 m²/l

atesty  PZH

norma  PN-C-81913:1998

opakowania  5, 10 l

wydajność  8-10 m²/l

atesty  PZH atesty  PZH atesty  PZH

norma  PN-C-81913:1998 norma  PN-C-81913:1998 norma  PN-C-81913:1998

opakowania  1, 3 , 5, 10 l

wydajność  8-10 m²/l

opakowania  5, 10 l

wydajność  8-10 m²/l



Grupa produktów skuteczna w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego. W wyniku procesu foto-

katalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu), zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się  

z pomalowanymi powierzchniami, ulegają utlenieniu do substancji nieszkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego. Wyroby 
posiadają atesty dopuszczające do stosowania w obiektach służby zdrowia.

czystość i zdrowiefarby fotokatalityczne

www.titanium-tech.pl
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Titanium IN
Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do ma-

lowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomiesz-

czeń. Daje matową powłokę o właściwościach antyaler-

gicznych (neutralizującą obecne w powietrzu alergeny), 

dobrze kryjącą, przepuszczalną dla par i gazów. Może być 

stosowana na różnorodne materiały budowlane, jak: tynki 

mineralne i polimerowe (np. akrylowe), beton, cegły, gips, 

po odpowiednim zagruntowaniu – materiały drewnopo-

chodne, tapety papierowe, w tym na tzw. rauhfazę. Jest 

odporna na szorowanie – zabrudzone powłoki można 

oczyścić przy pomocy szmatki lub miękkiej szczoteczki. 

Zawiera fotokatalizator uzyskiwany na drodze nano-tech-

nologii. Dostępna jest w wielu pastelowych kolorach.

Titanium DR
Wodorozcieńczalna farba silikatowa (krzemianowa) 

przeznaczona do ochrony obiektów w budownictwie 

komunikacyjnym i zabezpieczania powierzchni betono-

wych, ceramicznych i polimerowych przed szkodliwymi 

oddziaływaniami środowiska (wody z solami odladzają-

cymi, związków siarki, dwutlenku węgla), umożliwiając 

jednocześnie odparowanie wody z betonu. Po wyschnię-

ciu daje trwałą, hydrofobową warstwę, o bardzo dobrej 

przyczepności do podłoży mineralnych i bardzo wysokiej 

paroprzepuszczalności. Zawiera fotokatalizator uzyskiwa-

ny na drodze nano-technologii. Wyrób posiada Aprobatę 

Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, stwier-

dzającą przydatność farby TITANIUM DR wraz gruntem SK  

do zabezpieczania powierzchni betonu w inżynierii ko-

munikacyjnej.

Titanium FA 
Wodorozcieńczalna farba silikatowa (krzemianowa) 

przeznaczona do malowania pomieszczeń wewnątrz 

i elewacji na zewnątrz budynków. Zabezpiecza fasady 

przed wchłanianiem wilgoci, dając trwałą, hydrofobo-

wą warstwę, o bardzo dobrej przyczepności do podłoża  

i bardzo wysokiej paroprzepuszczalności. Jest odporna 

na mycie i czynniki atmosferyczne. Może być stosowana 

na różnorodne materiały budowlane, jak: tynki mineralne  

i polimerowe (np. akrylowe), beton, mury z cegły. Zawiera 

fotokatalizator uzyskiwany na drodze nano-technologii, 

dzięki temu powłoka farby wykazuje zdolność do usu-

wania zanieczyszczeń z powierzchni. Powierzchnia ścian 

pozostaje dłużej czysta i świeża. Dostępna jest w wielu 

pastelowych kolorach.

Titanium LX
bakteriobójcza 
Farba lateksowa do malowania pomieszczeń narażonych 

na zabrudzenia, z powierzchniami wymagającymi częste-

go zmywania, np. obiekty użyteczności publicznej (biura, 

biblioteki, szkoły), pomieszczenia służby zdrowia, gastro-

nomiczne oraz narażone na kontakt z wilgocią: łazienki, 

ściany wokół basenów, kuchnie. Daje antyalergiczną, ma-

tową powłokę o wysokiej trwałości na: tynkach, betonie, 

cegłach, gipsie, płytach kartonowo-gipsowych. Farba jest 

odporna na środki dezynfekcyjne. Zawiera fotokatalizator 

oraz dodatkowo srebro, które nadają produktowi właści-

wości bakterio- i grzybobójcze. W odróżnieniu od innych 

produktów fotokatalitycznych nie wymaga ciągłego na-

świetlania w celu aktywacji. Działa zarówno przy oświetle-

niu, jak również w ciemności.

Ag

opakowania  5, 10 l

wydajność  9-11 m²/l

atesty  PZH

norma  PN-C-81913:1998

opakowania  10 l

wydajność  8-10 m²/l

atesty  PZH, IBDiM

norma  PN-C-81913:1998

opakowania  5, 10 l

wydajność  8-10 m²/l

atesty  PZH

norma  PN-C-81913:1998

opakowania  5, 10 l

wydajność  10-12 m²/l

atesty  PZH

norma  PN-C-81913:1998
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Silanit W
Specjalistyczna, wodorozcieńczalna farba do zawilgoco-

nych wnętrz budynków. Przeznaczona jest do malowania 

tynków cementowych, cementowo-wapiennych, ce-

gły i betonu, może być również stosowana na fasadach 

budynków pokrytych tynkami mineralnymi. Z powodu 

zdolności do utwardzania pod wpływem wilgoci, z do-

skonałym skutkiem może być używana do odnawiania 

niedokładnie wysuszonych budynków. Po wyschnięciu 

daje bardzo dobrze kryjącą, matową powłokę o wysokiej 

trwałości na czynniki atmosferyczne, wytrzymującą mycie 

wodą pod ciśnieniem. Posiada właściwości grzybobójcze, 

które nie wynikają z użycia chemicznych środków biobój-

czych, ale z właściwości samej farby.

Silanit 100 
Farba cementowa przeznaczona do malowania tynków 

cementowych, cementowo-wapiennych, cegły i betonu. 

Zalecana do fasad i wilgotnych wnętrz budynków. Po 

wyschnięciu wytrzymuje mycie wodą pod ciśnieniem, 

jednocześnie zachowując dobrą paraprzepuszczalność. 

Parametrami porównywalna jest z farbą silikatową. Sila-

nit 100 jest jedną z nielicznych farb, które można stoso-

wać na świeże tynki. Dostępne kolory: żółty, piaskowy, 

beżowy, łososiowy, oranżowy, różowy, zielony, błękitny,  

oliwkowy, szary.

Zapewnia jednokrotne krycie.

Farba 
na plamy 
i zacieki
Przeznaczona do malowania i renowacji ścian i sufitów 

wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności pu-

blicznej wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, 

betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych. Izoluje wszel-

kie plamy i zabrudzenia. Zalecana do zamalowywania 

plam po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oraz tłusz-

czach i olejach. Działanie izolujące nie wynika wyłącznie 

ze zdolności pokrycia podłoża warstwą. W farbie została 

zastosowana specjalna żywica posiadająca zdolność wy-

chwytywania pewnych zanieczyszczeń pochodzących  

z plam i przebarwień.

Elastomer
Wodorozcieńczalna, elastomerowa farba elewacyjna po-

krywająca włosowate i skurczowe spękania podłoża. Prze-

znaczona do malowania elewacji i ścian wewnętrznych 

budynków. Wykazuje wysoką elastyczność w szerokim 

zakresie temperatur, tworząc powłoki odporne na czynni-

ki atmosferyczne, charakteryzujące się niską wodochłon-

nością i doskonałą przyczepnością do podłoża. Obecność 

włókien zbrojących wpływa na wysoką wytrzymałość 

mechaniczną powłoki. Może być stosowana na tynki mi-

neralne (cementowo-wapienne, cementowe, silikatowe, 

gipsowe) i polimerowe (np. akrylowe), beton. Z powo-

dzeniem może być zastosowana do malowania sufitów 

podwieszanych. Reaguje elastycznie na pojawiające się 

spękania podłoża z powodu użycia zbyt mało elastycznej 

szpachlówki lub uginania się sufitu, np. w czasie wykony-

wania poprawek instalacji elektrycznych lub wentylacji.

farby mineralne Silanit
Podstawowym obszarem zastosowań tych farb to fasady budynków pokryte tynkami mineralnymi, ale mogą być stosowane również 

wewnątrz pomieszczeń. Z powodu zdolności do utwardzania się pod wpływem wilgoci, z doskonałym skutkiem mogą być używane 

do odnawiania starych zawilgoconych budynków, także o charakterze zabytkowym. Po wyschnięciu dają bardzo dobrze kryjące 

powłoki o wysokiej trwałości na czynniki atmosferyczne, wytrzymujące mycie wodą pod ciśnieniem. Ponieważ dostarczana jest  

w postaci sypkiej, może być transportowana i przechowywana w niskich temperaturach.

opakowania  3 kg, 10 kg

wydajność  6-8 m²/l

atesty  PZH atesty  PZH

norma  PN-B-10102:1991 norma  PN-B-10102:1991

opakowania  0,5; 1, 5 l

wydajność  8-10 m²/l

atesty  PZH atesty  PZH

norma  PN-C-81906:2003 norma  PN-C-81913:1998

opakowania  10 kg

wydajność  6-8 m²/l

opakowania  5, 10 l

wydajność  do 8 m²/l
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Sil-Grunt
Głęboko penetrujący preparat gruntująco-

-wzmacniający do stosowania wewnątrz i na 

zewnątrz budynków. Powoduje podwyższe-

nie przyczepności, ujednolicenie chłonności 

i spójności podłoża. Zapobiega przenikaniu 

przebarwień i plam. Zmniejsza zużycie farb. 

Zalecany do stosowania pod farby lateksowe 

i silikonowe, zwykłe farby emulsyjne i akrylo-

we, ciężkie tapety winylowe i z włókna szkla-

nego, masy hydroizolacyjne, masy tynkarskie 

akrylowe, płytki ceramiczne ścienne i podło-

gowe oraz do gruntowania podłoża przed 

wylewaniem posadzek.

Grunder SK
Silikatowy (krzemianowy) preparat do grun-

towania podłoża przed położeniem tynku si-

likatowego lub malowaniem farbą silikatową 

(krzemianową). Przeznaczony do stosowania 

na różnorodne materiały budowlane, jak: 

tynki mineralne i polimerowe (np. akrylowe),  

beton, mury z cegły. Powoduje podwyższe-

nie przyczepności, ujednolicenie chłonności 

i spójności podłoża. Zapobiega powstawaniu 

zacieków i plam. Obniżając chłonność podło-

ża ułatwia nakładanie farb silikatowych (krze-

mianowych) przy pomocy pędzla i wałka. Do-

starczany jest w postaci bezbarwnego płynu 

(w przeciwieństwie do białych preparatów 

akrylowych).
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Farba 
Podkładowa
Do gruntowania podłoży silnie chłonących 

wodę, np. tynków gipsowych, płyt kartono-

wo-gipsowych oraz do gruntowania nowych 

niemalowanych tynków cementowych i ce-

mentowo-wapiennych. Ogranicza chłonność 

podłoża, poprawia przyczepność farb na-

wierzchniowych, ujednolica kolor powierzch-

ni. Posiada odporność na tarcie na sucho  

i zmywanie na mokro. Ponieważ tworzy po 

wyschnięciu warstwę kryjącą, zastosowanie 

powoduje przy odpowiednio przygotowa-

nym podłożu zmniejszenie ilości warstw far-

by nawierzchniowej.

Grunder
Ekonomiczny, gotowy do stosowania wo-

dorozcieńczalny akrylowy preparat do grun-

towania, do powierzchni budowlanych we-

wnątrz pomieszczeń, jak również na zewnątrz. 

Może być stosowany na różnorodne mate-

riały budowlane, jak: tynk, beton, cegły, gips,  

drewno i materiały drewnopochodne, płyty 

kartonowo-gipsowe. Powoduje podwyższe-

nie przyczepności, ujednolicenie chłonności 

i spójności podłoża. Preparat dostarczany 

jest w postaci gotowej do stosowania, jednak  

w szczególnych przypadkach może wystąpić 

konieczność rozcieńczenia wodą. Używany  

w postaci nierozcieńczonej nie wymaga do-

datkowych pojemników ani dodatkowego 

czasu na przygotowanie preparatu.

Biel-Grunt 
light
Preparat gruntująco-impregnujący na bazie 

żywicy akrylowej, po rozcieńczeniu zalecany 

do gruntowania podłoży sypkich lub poro-

watych, takich jak beton komórkowy, tynki 

gipsowe i tradycyjne, płyty gipsowo-kartono-

we. Stosowany pod farby, kleje, szpachlówki 

wewnątrz i na zewnątrz budynku. Powoduje 

podwyższenie przyczepności powłok na-

wierzchniowych, ujednolicenie chłonności 

i spójności podłoża. Zapobiega przenikaniu 

przebarwień i plam. Zmniejsza zużycie farb 

nawierzchniowych. Preparat można stoso-

wać jako gotowy lub rozcieńczony wodą 

przed użyciem.

Biel-Grunt
Koncentrat preparatu gruntująco-impregnu-

jącego na bazie żywicy akrylowej zalecany 

do gruntowania podłoży sypkich lub poro-

watych, takich jak beton komórkowy, tynki 

gipsowe i tradycyjne, płyty gipsowo-kartono-

we. Stosowany pod farby, kleje, szpachlówki 

wewnątrz i na zewnątrz budynku. Powoduje 

podwyższenie przyczepności powłok na-

wierzchniowych, ujednolicenie chłonności 

i spójności podłoża. Zapobiega przenika-

niu przebarwień i plam. Zmniejsza zużycie  

farb nawierzchniowych. W większości zasto-

sowań przed użyciem należy preparat roz-

cieńczyć wodą.

opakowania  1, 5, 10 l

wydajność  do 10 m²/l

opakowania  5, 10 l

wydajność  do 10 m²/l

opakowania  5, 10 l

wydajność  8-10 m²/l

opakowania  5 l

wydajność  do 10 m²/l

atesty  PZH

norma  PN-C-81906:2003

opakowania  5, 10 l

wydajność  do 10 m²/l

opakowania  1, 5, 10 l

wydajność  do 10 m²/l

atesty  PZH

norma  PN-C-81906:2003

atesty  PZH

norma  PN-C-81906:2003

atesty  PZH

norma  PN-C-81906:2003

atesty  PZH

norma  PN-C-81906:2003

atesty  PZH

norma  PN-C-81906:2003



Specyficzne wymagania dotyczące zastosowania wyrobów budowlanych w przemyśle wynikają zarówno z wyższych wymagań użytkowników, jak 
też i znacznie trudniejszych warunków eksploatacji powierzchni. Wiele produktów doskonale sprawdzających się w budownictwie ogólnym nie 
radzi sobie ze środowiskiem przemysłowym. Do takich zastosowań służą produkty systemu epoksydowego EPIMAL. Przeznaczone do malowania 
szczególnie narażonych na uszkodzenia i zabrudzenia powierzchni w obiektach użyteczności publicznej (szkoły, biura, dworce), pomieszczenia 
służby zdrowia, gastronomiczne, halle hotelowe, garaże, korytarze i klatki schodowe oraz narażone na częsty kontakt z agresywnymi chemikaliami 
(rozcieńczone kwasy, alkalia, sole, oleje, smary, paliwa, rozpuszczalniki), np. posadzki hal produkcyjnych i magazynowych, hurtowni, w tym przemy-
słu spożywczego (browary, gorzelnie, piekarnie, mleczarnie, masarnie, ubojnie, przetwórnie, rozlewnie). Wyroby posiadają atesty dopuszczające 
do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz do bezpośredniego kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.
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EPOKSYDOWYCH

Epimal G20 
Dwuskładnikowy wodorozcieńczalny prepa-

rat epoksydowy do gruntowania powierzchni 

budowlanych wewnątrz i na zewnątrz. Zale-

cany pod wysokiej jakości farby epoksydowe 

wodorozcieńczalne. Może być stosowany na 

różnorodne materiały budowlane, jak: tynk, 

beton, cegły, gips, płyty kartonowo-gipso-

we. Powoduje podwyższenie przyczepności, 

ujednolicenie chłonności i spójności podło-

ża. Szczególnie zalecany do gruntowania 

elementów betonowych, np. posadzki, po-

wierzchnie konstrukcji betonowych.

Epifil H-50
epoksydowa masa 
szpachlowa 
Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna epok-

sydowa masa szpachlowa przeznaczona do 

wyrównywania powierzchni i uzupełniania 

ubytków: tynków, betonu, kamienia. Daje się 

łatwo rozprowadzać, tworząc gładką, twardą 

warstwę. Charakteryzuje się bardzo dobrą 

przyczepnością do gładkich i nośnych po-

wierzchni, dużą odpornością na uszkodze-

nia mechaniczne oraz czynniki chemiczne.  

W zależności od ilości dodanego samodziel-

nie piasku można uzyskać masę o konsysten-

cji dopasowanej do wykonywanych prac na-

prawczych, od półpłynnej do bardzo gęstej.

Epifil WP 
Dwuskładnikowe wylewki epoksydowe do 

wykonywania posadzek w pomieszczeniach 

użyteczności publicznej, służby zdrowia, ga-

stronomicznych, myjniach samochodowych 

oraz w halach produkcyjnych i magazyno-

wych, w tym przemysłu spożywczego. Rów-

nież do posadzek w łazienkach, gabinetach 

kosmetycznych, serwerowniach, SPA. Cecha-

mi tych posadzek są: równa powierzchnia 

bez widocznych łączeń, wysoka odporność 

na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie oraz 

znaczna odporność chemiczna. Zestaw skła-

da się z wylewki z utwardzaczem oraz gruntu 

z utwardzaczem (do gruntowania podłoża 

przed wylaniem posadzki). Dostępne kolory: 

szary jasny, szary średni, szarobeżowy, piasko-

wy, czerwony tlenkowy.

Epimal Stal
antykorozyjna 
Dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba  

epoksydowa do antykorozyjnego gruntowa-

nia powierzchni stalowych. Może być stoso-

wany też na inne materiały budowlane, jak: 

powierzchnie betonowe (np. posadzki, kon-

strukcje, ogrodzenia, tarasy, filary, przęsła), 

tynk, cegły. Daje trwałą, wodoodporną, po-

włokę w znacznym stopniu odporną na czyn-

niki chemiczne. Zawiera pigmenty antykoro-

zyjne i inhibitory korozji na bazie surowców 

nie zawierających zwiazków ołowiu, chromu, 

kadmu. Dostępne kolory: szary, czerwony 

tlenkowy.

Epimal LAQ
Bezbarwny, wodorozcieńczalny, 2-skład-

nikowy lakier epoksydowy. Przeznaczony 

do lakierowania powierzchni z materiałów 

skalnych pochodzenia naturalnego, jak rów-

nież sztucznych – wykonanych z cementu  

i różnego rodzaju kruszyw mineralnych. Może 

również służyć do zabezpieczania powłok 

malarskich nadając im połysk, wyższą odpor-

ność na ścieranie i zdolność do łatwiejszego 

utrzymania w czystości. Charakteryzuje się 

wysoką twardością, elastycznością, odporno-

ścią na ścieranie, spękania, wodę oraz wiele 

chemikaliów. Dodatkowymi zaletami lakie-

ru jest możliwość mycia sprzętu wodą oraz 

obecność tylko ledwo wyczuwalnego zapa-

chu w czasie prowadzenia prac malarskich.

opakowania  2 l

wydajność  10-12 m²/l

opakowania  3, 15 kg

wydajność  2-4 m²/kg

opakowania  26, 52 kg

wydajność  0,33 m²/kg

opakowania  0,7 i 5 l

wydajność  6-8 m²/l

opakowania  0,7 i 5 l

wydajność  6-8 m²/l

opakowania  4 l

wydajność  10-12 m²/l

Epimal 200
Dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba 

epoksydowa do powierzchni szczególnie 

narażonych na uszkodzenia i zabrudzenia: 

obiekty użyteczności publicznej (szkoły, biu-

ra, dworce), służby zdrowia, gastronomiczne, 

hotelowe, garaże, myjnie samochodowe, ko-

rytarze i klatki schodowe oraz narażone na 

częsty kontakt z agresywnymi chemikaliami, 

np. posadzki hal produkcyjnych i magazyno-

wych, hurtowni, w tym przemysłu spożywcze-

go (browary, gorzelnie, piekarnie, mleczarnie, 

masarnie, ubojnie, przetwórnie, rozlewnie). 

Do malowania powierzchni betonowych oraz 

stalowych. Daje trwałą, wodoodporną powło-

kę odporną na czynniki chemiczne. Dostępne 

kolory: biały, szary jasny, szary średni, piasko-

wy, żółty, żółty ciemny, czerwony, czerwony 

tlenkowy, zielony, brązowy, błękitny, czarny.

atesty  PZH

norma  PN-C-81907:2003

atesty  PZH

norma  PN-C-81906:2003

atesty  PZH

norma  PN-C-81906:2003

atesty  PZH

norma  PN-EN 13813:2003

atesty  PZH

norma  PN-C-81502:1962

atesty  PZH

norma  PN-C-81906:2003

nowość
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Izolanit
Jednoskładnikowa elastyczna masa uszczelniająca (folia 

w płynie) przeznaczona do wykonywania hydroizolacji 

wewnętrznych i zewnętrznych ścian oraz stropów. Szcze-

gólnie przydatna jako bezspoinowa izolacja na płytach 

gipsowo-kartonowych, na które będą nakładane płytki 

ceramiczne. Po wyschnięciu tworzy warstwę nieprze-

puszczalną dla wody. Wypełnia rysy włoskowate w podło-

żu. Obniża zagrożenie powstawania pęknięć materiałów 

okładzinowych, będących wynikiem różnej rozszerzalno-

ści cieplnej podłoża i okładzin, np. płytek ceramicznych.

Izolanit C-24 
Wysokociśnieniowa, elastyczna dwuskładnikowa masa 

dająca po wyschnięciu szczelną, mostkującą pęknięcia, 

twardniejącą hydraulicznie powłokę izolacyjną. Przezna-

czona do uszczelniania zewnętrznych i wewnętrznych 

części budowli, narażonych na działanie wody (również 

pod ciśnieniem), jak np. tarasy i balkony (może być bez-

pośrednio okładana płytkami ceramicznymi), zewnętrzne 

ściany piwnic i fundamentów zagrożonych rysami skur-

czowymi, do uszczelniania: pływalni, zbiorników ścieków, 

zbiorników wody użytkowej, pomieszczeń myjni samo-

chodowych.

Sil-Grunt
Głęboko penetrujący preparat gruntująco-wzmacniający  

do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Po-

woduje podwyższenie przyczepności, ujednolicenie 

chłonności i spójności podłoża. Zapobiega przenikaniu 

przebarwień i plam. Zmniejsza zużycie farb. Zalecany do 

stosowania pod farby lateksowe i silikonowe, zwykłe farby 

emulsyjne i akrylowe, ciężkie tapety winylowe i z włókna 

szklanego, masy hydroizolacyjne, masy tynkarskie akrylo-

we, płytki ceramiczne ścienne i podłogowe oraz do grun-

towania podłoża przed wylewaniem posadzek.

Taśmy 
uszczelniające
Elementy systemu hydroizolacyjnego przeznaczone do 

zabezpieczania łączeń przed przenikaniem wody i wilgo-

ci, uszczelniania miejsc krytycznych w pomieszczeniach  

z przepływającą bezciśnieniowo wodą, takich jak łazienki, 

kabiny prysznicowe, kuchnie itp. Zapewniają elastyczne  

i wodoszczelne zabezpieczenia naroży, np. na styku 

dwóch ścian, ściany z podłoga, w narożnikach, przy krat-

kach ściekowych, krawędziach przejść rur instalacyjnych. 

Taśmy można stosować także przy izolowaniu tarasów  

i balkonów.

SYSTEM HYDROIZOLACJI
Wilgoć oraz skutki jej obecności są powszechnie znane. Bardzo trudne jest usuwanie uszkodzeń powodowanych przez mikroorga-

nizmy zasiedlające wilgotne środowiska. Znacznie skuteczniejsze i tańsze jest zapobieganie powstawaniu warunków sprzyjających 

rozwojowi glonów, pleśni czy bakterii. Okładziny ceramiczne (płytki) charakteryzują się wysoką odpornością na działanie wilgoci, 

lecz nie stanowią wodoszczelnego zabezpieczenia podłoża. Przez niedokładnie uszczelnione krawędzie wanien, brodzików, zle-

wozmywaków oraz inne szczeliny woda może przedostawać się do podłoża, powodując jego zawilgocenie. Skutkiem tego mogą 

być trwałe uszkodzenia, a nawet niszczenie betonu, powstawanie rys i spękań, zagrzybień i wykwitów. Dlatego w pomieszczeniach 

o podwyższonej wilgotności, takich jak: toalety, łazienki, natryski, kuchnie, pralnie, pomieszczenia produkcyjne itd. konieczne jest 

zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia w postaci systemu hydroizolacyjnego IZOLANIT.

opakowania  1,5 kg; 4,5 kg; 7,5 kg; 15 kg

wydajność  1,1 kg/m² * 1 mm

opakowania  1, 5, 10 l

wydajność  do 10 m²/l

opakowania  

wydajność  

opakowania  12, 24 kg

wydajność  1,5 kg/m² * 1 mm

atesty  PZH, ITB atesty  PZH, ITB

norma  ITB AT-15-6331 norma  PN-EN14891:2009

atesty  PZH atesty  PZH, ITB

norma  PN-C-81906:2003 norma  ITB AT-15-6678



opakowania  1, 4, 8, 17 kg

wydajność   ok. 0,67 m²/kg
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Biel-Putz
nowa formuła 
Gotowa akrylowa masa szpachlowa do użyt-

ku wewnętrznego przeznaczona do wyrów-

nywania powierzchni ścian i sufitów beto-

nowych, tynków cementowo-wapiennych, 

drewna oraz szpachlowania płyt gipsowo-

-kartonowych. Zastosowane składniki powo-

dują, że masa łatwo daje się nakładać na duże 

powierzchnie oraz zapewniają łatwość szlifo-

wania po wyschnięciu. Szpachlówka umożli-

wia uzyskanie bardzo gładkich ścian i sufitów.

Biel-Putz 
plus
z włóknami zbrojącymi 
Gotowa do stosowania, akrylowa masa 

szpachlowa zawierająca włókna zbrojące, 

do wyrównywania łączeń i szpachlowania 

spękanych powierzchni tynków mineralnych 

(gipsowych, cementowych, cementowo-

-wapiennych, silikatowych) i polimerowych 

(akrylowych) oraz cegieł i betonu. Obecność 

włókien wpływa na podwyższenie wytrzy-

małości mechanicznej i wzrost odporności  

na spękania.
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Filler
Gotowa do stosowania, akrylowa masa 

szpachlowa do wewnątrz i na zewnątrz, do 

tynków, betonu, gipsu, drewna. Daje się ła-

two rozprowadzać, tworząc gładką, twardą, 

dającą się szlifować warstwę. W porównaniu 

z gipsowymi masami szpachlowymi posiada 

lepszą przyczepność do gładkich powierzch-

ni, większą odporność na uszkodzenia me-

chaniczne oraz zapewnia szersze możliwości 

w wyborze farby nawierzchniowej. Charakte-

ryzuje się wysoką białością.

Gładź 
cementowa 
Super Biała
Śnieżnobiała gładź tynkowa na bazie bia-

łego cementu do użytku wewnętrznego  

i zewnętrznego. Przeznaczona do wygładza-

nia powierzchni betonowych, drewnianych  

i drewnopochodnych, płyt gipsowo-kartono-

wych. Jest masą bardzo plastyczną o dużej 

wytrzymałości. Zapewnia jednokrotne krycie 

większości farb bez potrzeby gruntowania.

Gładź 
Wewnętrzna
Gładź wewnętrzna jest wysokiej jakości mate-

riałem produkowanym na bazie naturalnych 

wypełniaczy mineralnych i dodatków mody-

fikujących zapewniających plastyczność oraz 

łatwość kładzenia i obróbki. Podczas wiązania 

nie poddaje się zjawisku kurczenia. Dużą za-

letą jest uzyskiwana biel, która zmniejsza zu-

życie farby i doskonała obrabialność wyszpa-

chlowanej powierzchni. Może być użyta do 

wypełniania ubytków, spękań na tynkach jak 

i szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych.

Stuccolini
Budowlana szpachlówka akrylowa do użyt-

ku wewnętrznego i zewnętrznego. Przezna-

czona do szpachlowania betonu, tynków, 

drewna, płyt gipsowo-kartonowych a nawet 

powierzchni metalowych. Daje dobrą przy-

czepność dla wszystkich rodzajów farb. Nie 

tworzy pęknięć przy cienkiej jak i grubej 

warstwie. Wyschnięta warstwa odznacza się 

wysoką odpornością na uszkodzenia mecha-

niczne oraz dobrą na oddziaływanie wilgoci. 

Zalecana do szpachlowania miejsc szczegól-

nie narażonych na uderzenia, np. krawędzie, 

narożniki.

na spękane powierzchnie
Malowanie powierzchni tynków, które na skutek osuwania się gruntu, nieprawidłowo położonych izolacji docieplających lub drgań 

spowodowanych ruchem ulicznym, pokryły się siecią spękań stanowi problem. Zbyt niska elastyczność standardowych materiałów 

malarskich ogranicza ich użycie na takich powierzchniach. Zaszpachlowanie typowymi masami jest skuteczne tylko na powierzch-

niach stabilnych. Dlatego jedynym skutecznym rozwiązaniem w takich przypadkach jest zastosowanie elastycznej farby elastomero-

wej LATEX ELASTOMER wraz ze szpachlówką zbrojoną włóknami BIEL-PUTZ PLUS.

opakowania  1,5; 4, 7, 17 kg

wydajność  ok. 0,67 m²/kg

opakowania  0,4 kg, 0,8 kg, 5 kg

wydajność  ok. 3 m²/kg

opakowania  1, 5, 10, 20 kg

wydajność  ok. 3 m²/kg

opakowania  5, 10, 20 kg

wydajność  ok. 1 m²/kg

opakowania  1, 5, 9, 18 kg

wydajność  2-4 m²/kg

atesty  PZH

norma  PN-EN 998-1:2010

atesty  PZH

norma  PN-C-81502:1962

atesty  PZH

norma  PN-EN 13279-1:2009

atesty  PZH

norma  PN-C-81502:1962

atesty  PZH

norma  PN-C-81502:1962

atesty  PZH

norma  PN-C-81502:1962
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Tynk 
akrylowy
baranek
Gotowa do stosowania akrylowa masa tyn-

karska o strukturze „baranka”, przeznaczona 

do wykonywania cienkowarstwowych, deko-

racyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrz-

nych na podłożach wykonanych z betonów, 

zapraw cementowych lub klejowych. Posiada 

bardzo dobrą przyczepność do zalecanych 

podłoży, dając trwałe, dekoracyjne powło-

ki. Uzyskane tynki akrylowe są odporne na 

działanie czynników atmosferycznych, uszko-

dzenia mechaniczne i naprężenia termiczne. 

Charakteryzują się dobrą przepuszczalnością 

dla par i gazów.

Tynk 
silikonowy 
baranek
Gotowa do stosowania silikonowa masa tyn-

karska o strukturze „baranka”, przeznaczona 

do wykonywania cienkowarstwowych, deko-

racyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrz-

nych na podłożach wykonanych z betonów, 

zapraw cementowych lub klejowych. Posiada 

bardzo dobrą przyczepność do zalecanych 

podłoży, dając wyjątkowo trwałe, dekora-

cyjne powłoki. Oparte na modyfikowanych 

żywicach silikonowych tynki są szczególnie 

odporne na działanie wody, czynników at-

mosferycznych, uszkodzenia mechaniczne, 

wykazują doporność na zabrudzenia (efekt sa-

moczyszczący) oraz charakteryzują się bardzo  

dobrą przepuszczalnością dla par i gazów.
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Tynk 
fotokatalityczny 
baranek
Dwuskładnikowa mineralna zaprawa tynkar-

ska o strukturze „baranka”, przeznaczona do 

wykonywania cienkowarstwowych, dekora-

cyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrz-

nych na podłożach wykonanych z betonów, 

zapraw cementowych lub klejowych. Posiada 

bardzo dobrą przyczepność do zalecanych 

podłoży, dając trwałe, dekoracyjne powłoki. 

Oparte na spoiwach mineralnych tynki są 

szczególnie odporne na działanie wody, 

czynników atmosferycznych, uszkodzenia 

mechaniczne, wykazują odporność na zabru-

dzenia (efekt fotokatalityczny) oraz charakte-

ryzują się wyjątkową przepuszczalnością dla 

par i gazów (dyfuzyjnością).

Dekora
Strukturalna wyprawa tynkarska przeznaczo-

na do dekoracyjno-ochronnego pokrywania 

fasad budynków oraz ścian i sufitów we-

wnątrz pomieszczeń, również do ociepleń 

budynków, dając po wyschnięciu tynk odpor-

ny na mróz i zmienne warunki atmosferyczne. 

Nadaje powierzchniom estetyczny wygląd  

o fakturze zależnej od zastosowanej metody 

nakładania. Wyprawa może być nakładana 

na różnorodne materiały budowlane, takie 

jak: beton, cegła, tynk, gips, drewno, płyta 

kartonowo-gipsowa. Lekko zabrudzoną po-

wierzchnię można zmywać wodą.

Struktura
Strukturalna wyprawa tynkarska przeznaczo-

na do dekoracyjno-ochronnego pokrywa-

nia ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. 

Nadaje powierzchniom estetyczny wygląd  

o fakturze zależnej od zastosowanej metody 

nakładania. Wyprawa może być nakładana 

na różnorodne materiały budowlane, takie 

jak: beton, cegła, tynk, gips, drewno, płyta 

kartonowo-gipsowa. Lekko zabrudzoną po-

wierzchnię można zmywać wodą.

Kwarcyt 
T-33
Wodorozcieńczalna farba do gruntowania 

powierzchni budowlanych wewnątrz i na ze-

wnątrz pomieszczeń. Zalecany do stosowania 

pod tynki akrylowe i silikonowe, płytki cera-

miczne ścienne i podłogowe. Może być sto-

sowany na różnorodne materiały budowlane, 

jak: tynki akrylowe i mineralne, beton, cegły, 

gips, płyty kartonowo-gipsowe. Powoduje 

podwyższenie przyczepności, wzmocnienie 

nośności, ujednolicenie chłonności i spój-

ności podłoża. Dodane do farby kruszywo 

kwarcowe poprawia przyczepność i łatwia 

nakładanie warstwy tynku (w czasie zacie-

rania masa tynkarska nie ślizga się nawet po 

gładkim podłożu).

właściwości fotokatalityczne 
zaprawy tynkarskiej
Szczególną cechą tynków wykonanych z zaprawy to zdolność do skutecznego usuwania zanieczyszczeń gazowych miejskich i prze-

mysłowych, takich jak: dym tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, opary rozpuszczalników i innych. W wyniku 

przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu), zanieczyszczenia at-

mosferyczne, stykając się z pokrytymi powierzchniami, ulegają utlenieniu przekształcając się w substancje nieszkodliwe dla zdrowia 

i środowiska naturalnego.  Zjawisko zachodzi przy świetle zarówno słonecznym, jak i sztucznym.

opakowania  25 kg

wydajność  0,2-0,4 m²/kg

opakowania  25 kg

wydajność  0,3-0,4 m²/kg

opakowania  7, 14 kg

wydajność  5-7 m²/kg

opakowania  9, 18 kg

wydajność  2-4 m²/kg

opakowania  9, 18 kg

wydajność  2-4 m²/kg

opakowania  25 kg

wydajność  0,2-0,4 m²/kg

atesty  PZH

norma  PN-EN 5824:2010

atesty  PZH

norma  PN-C-81906:2003

atesty  PZH

norma  PN-EN 5824:2010

atesty  PZH

norma  PN-EN 5824:2010

atesty  PZH, ITB

norma  PN-EN 5824:2010

atesty  PZH, ITB

norma  PN-EN 5824:2010

nowośćnowość nowość
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SiBRUK
Silikonowy wodorozcieńczalny impregnat do porowa-

tych materiałów budowlanych, takich jak kostka bru-

kowa, beton, bloczki gipsowe, dachówki, tynki cemen-

towo-wapienne i akrylowe, zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz pomieszczeń. Chroni przed plamami, np. z oleju 

silnikowego, smarów, wykwitów solnych. Zabezpiecza 

przed wnikaniem wilgoci w podłoże, ograniczając pora-

stanie glonami i porostami.

Impregnat 
do klinkieru 
Nowoczesny preparat przeznaczony do impregno-

wania wyrobów klinkierowych (cegieł, płytek okładzi-

nowych, itp.). Skutecznie chroni przed wnikaniem wody 

i zanieczyszczeń, przedłuża trwałość, zwiększa mrozo-

odporność, ułatwia czyszczenie klinkieru po spoinowa-

niu oraz uwydatnia kolorystykę. Dzięki swoim właściwo-

ściom materiały klinkierowe zachowują dłużej czystość 

a zabrudzone łatwiej poddają się czyszczeniu. Może być 

również stosowany do impregnacji terrakoty, tynków, 

piaskowca, wapienia, cegieł, betonu. Charakteryzuje się: 

głębokim wnikaniem w podłoże, obniżaniem podsiąkania  

kapilarnego wody, niskim oporem dyfuzyjnym, ograni-

czaniem rozwoju pleśni i glonów, zapobieganiem po-

wstawaniu wykwitów i zacieków.
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do kamienia
Bezbarwny, wodorozcieńczalny, czysto akrylowy lakier do 

kamienia naturalnego (np. piaskowca), sztucznego oraz 

różnych wyrobów wykonanych z materiałów skalnych 

pochodzenia naturalnego, jak również wykonanych z ce-

mentu i różnego rodzaju kruszyw mineralnych. Może też 

służyć do konserwacji tynku mozaikowego. W zależności 

od stopnia rozcieńczenia można uzyskać powierzchnię  

z połyskiem lub matową. Zastosowany do zabezpieczenia 

powłok malarskich (np. farb emulsyjnych) nadaje im po-

łysk, wyższą odporność na ścieranie i zdolność do łatwiej-

szego utrzymania w czystości.

Akrylen
emalia akrylowa 
Nieżółknąca, wodorozcieńczalna emalia akrylowa do 

ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni drew-

nianych, drewnopochodnych, metalowych, tynków (np. 

lamperie). Otrzymane satynowe powłoki, wykazują dobrą 

przyczepność do podłoża, wysoką trwałość i elastyczność 

oraz dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Do-

datkowe zalety emalii to: łagodny zapach w czasie malo-

wania oraz możliwość mycia sprzętu malarskiego wodą. 

Dodatkową zaletą emalii akrylowej w porównaniu z typo-

wymi emaliami alkidowymi (ftalowymi) lub olejnymi to 

znacznie krótszy czas schnięcia.

opakowania  1, 5 l

wydajność  10-12 m²/l

opakowania  0,8 l, 5 l

wydajność  10-12 m²/l

opakowania  0,7 l, 5 l

wydajność  8-10 m²/l

opakowania  1, 5, 10 l

wydajność  5-10 m²/l

atesty  PZH atesty  PZH

norma  PN-C-81906:2003 norma  PN-C-81906:2003

atesty  PZH atesty  PZH

norma  PN-C-81906:2003 norma  PN-C-81907:2003

nowość
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Klej TAP
Polimerowy klej dyspersyjny do tapet z włók-

na szklanego oraz tapet akrylowych i winy-

lowych z papierową warstwą spodnią. Może 

również służyć do przyklejania tapet papie-

rowych, w tym tzw. rauhfazy. Bezbarwny po 

wyschnięciu. Gotowy do użycia, nie wymaga 

rozpuszczania w wodzie.

Sulfanol A
Preparat alkaliczny posiadający silne wła-

ściwości zwilżające oraz wysoką zdolność 

rozkładu zanieczyszczeń o charakterze 

tłuszczowym. Posiada zdolność usuwania 

zabrudzeń olejowych, smarów i tłuszczów 

z powierzchni betonu. Może również służyć 

do oczyszczania powierzchni stalowych, sku-

tecznie usuwając tłuszcze i oleje z powierzch-

ni konstrukcji stalowych przeznaczonych do 

malowania. Cząstki usuniętych zabrudzeń 

tworzą zawiesinę w wodzie, co pozwala na 

ich skuteczne zmycie. Dzięki dużej penetra-

cji w głąb następuje wydostawanie się tych 

zabrudzeń na powierzchnię, z której można  

je spłukać wodą.
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A-Graf  
preparat antygraffiti
Preparat woskowy przeznaczony do ochro-

ny powierzchni murów (wewnątrz i na 

zewnątrz) przed graffiti metodą traconej 

powłoki (tzw. miękka, ulega częściowemu 

usunięciu wraz z farbą, którą wykonano na-

pisy i rysunki). Warstwa ochronna umożliwia 

łatwe usuwanie zanieczyszczeń z podłoża 

betonowego, cegieł, kamieni sztucznych  

i naturalnych oraz tynków. Pokryta prepara-

tem ściana zniechęca również „grafficiarzy” 

do malowania, gdyż utrudnia wykonanie 

rysunków (linie rozmywają się, farba ścieka). 

Dodatkową zaletą preparatu jest przedłuża-

nie trwałości tynków z powodu odizolowania 

ich od wpływu czynników niszczących, jak 

wilgoć, mchy, zanieczyszczenia powietrza, 

czynniki atmosferyczne.

Pigment
max
Płynny pigment do barwienia farb, lakierów, 

tynków akrylowych i innych wyrobów malar-

skich. Może być użyty do barwienia białych 

lub cieniowania kolorowych wodorozcień-

czalnych farb: emulsyjnych, akrylowych, latek-

sowych, klejowych oraz większości farb roz-

puszczalnikowych: ftalowych (alkidowych), 

olejnych, akrylowych, chlorokauczukowych, 

poliwinylowych. Dostępny w następujących 

kolorach: żółty, słoneczny, pomarańczowy, 

czerwony, piaskowy, beżowy, szafranowy, 

mahoniowy, orzechowy, brązowy, oliwkowy, 

groszkowy, zielony, niebieski, fioletowy, czar-

ny. Nie zawiera szkodliwych związków metali 

ciężkich.

Pigmenty 
żelazowe
To najwyższej jakości pigmenty oparte na 

tlenkach żelaza przeznaczone do barwienia 

zapraw cementowych (tynki, wyroby betono-

we, kostka brukowa itp.) i innych podobnych 

materiałów. Trwałość barwy pigmentów liczy 

się na ponad 25 lat. Dodatkową zaletą pig-

mentów (ze wzgledu na ich wysokie rozdrob-

nienie) jest skrócenie czasu mieszania zapra-

wy. Dostepne kolory: brąz, czerń, czerwienie, 

zieleń, żółcień.

Klej PVA 
Uniwersalny polimerowy klej wikolowy 

przeznaczony do różnorodnych materiałów,  

w tym drewna i materiałów drewnopochod-

nych, styropianu, papieru, tkanin, elastycz-

nych okładzin i oklein ściennych i podłogo-

wych. Bezbarwny po wyschnięciu.

opakowania  1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg

wydajność  3-6 m²/kg

atesty  PZH

norma  -

opakowania  1, 5 l

wydajność  10-20 m²/l

atesty  PZH

norma  -

opakowania  5, 15 l

wydajność  do 8 m²/l

atesty  PZH

norma  -

opakowania  70 ml

wydajność  - 

atesty  PZH

norma  -

opakowania  1 kg, 20 kg

wydajność  -

atesty  -

norma  -

opakowania  0,5 kg, 1 kg, 3 kg, 5 kg

wydajność  4-6 m²/kg

atesty  PZH

norma  -

nowość
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SYSTEM BIO do usuwania pleśni i glonów z powierzchni
Przeznaczony jest do zabezpieczania powierzchni budowlanych (np. ścian, sufitów) w pomieszczeniach narażonych na zwięk-

szone oddziaływanie wilgoci, takich jak: browary, mleczarnie, rzeźnie, hale produkcyjne, magazyny itp., przed zniszczenia-

mi spowodowanymi przez mikroorganizmy, gł. bakterie i pleśnie. Znakomicie sprawdza się również w pomieszczeniach o okre-

sowym zawilgoceniu, np. w kuchniach i łazienkach oraz w przypadkach zmiany okien z drewnianych na PCW. Niszczy zawarte  

w skażonych powierzchniach grzybnie i kolonie bakterii ograniczając rozprzestrzenianie się zarodników w powietrzu, pośrednio 

chroniąc produkowane wyroby przed zepsuciem mającym swoje źródła w skażonych ścianach i sufitach hal produkcyjnych.

GrzyboSTOP
Preparat do zwalczania grzybów i pleśni w materiałach 

budowlanych takich jak: tynki, zaprawy cementowe  

i betony na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń o zwięk-

szonej wilgotności, jak łazienki, pomieszczenia produk-

cyjne i magazynowe (browary, mleczarnie, ubojnie). 

Charakteryzuje się wysoką skutecznością w zwalczaniu 

mikroorganizmów niszczących strukturę materiałów oraz 

głęboką penetracją. Nie jest wymagane użycie specjali-

stycznego sprzętu, dlatego prace można wykonywać sa-

modzielnie. Służy również do profesjonalnego odkażania 

zagrzybionych ścian budynków.

Biel-Grunt 
BIO
Wodorozcieńczalny akrylowy preparat gruntująco-impre-

gnujący zalecany do gruntowania podłoży sypkich lub 

porowatych, takich jak np. beton komórkowy, tynki gip-

sowe i tradycyjne cementowo-wapienne, płyty gipsowo-

-kartonowe. Do stosowania pod farby, kleje, szpachlówki 

wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dodatek środków 

konserwujących powoduje, że użycie tego preparatu 

chroni podłoże i przestrzeń pod warstwą nawierzchniową 

(tynkiem, farbą) przed zniszczeniami na skutek rozwoju 

pleśni w warunkach podwyższonej wilgotności.

Biellux 
BIO
Farba lateksowa przeznaczona do malowania 

wewnątrz pomieszczeń o zwiększonej wil-

gotności, jak łazienki, pomieszczenia produk-

cyjne i magazynowe (browary, mleczarnie, 

ubojnie). Daje matową powłokę odporną na 

zniszczenia spowodowane rozwojem pleśni  

i innych mikroorganizmów w warunkach 

podwyższonej wilgotności. Do stosowania 

na różne materiały budowlane, takie jak: tynki 

mineralne i polimerowe, beton, cegły, mate-

riały drewnopochodne. Lekko zabrudzone 

powłoki można oczyścić przez delikatne 

przetarcie wilgotną szmatką.

Poly-Acryl 
BIO
Wodorozcieńczalna farba akrylowa do ma-

lowania wewnątrz i na zewnątrz. Zabezpie-

cza fasady budynków oraz pomieszczenia  

o zwiększonej wilgotności, jak: łazienki, bro-

wary, mleczarnie, rzeźnie, hale produkcyjne, 

magazyny itp., przed zniszczeniami spowo-

dowanymi przez mikroorganizmy, gł. bakterie, 

pleśnie i glony. Może być stosowany na: tynk, 

beton, cegły, gips, drewno i materiały drew-

nopochodne, płyty kartonowo-gipsowe.  

Zabrudzoną powierzchnię można zmywać.

Silanit W 
Specjalistyczna, wodorozcieńczalna farba do 

zawilgoconych wnętrz budynków. Przezna-

czona jest do malowania tynków cemento-

wych, cementowo-wapiennych, cegły i beto-

nu, może być również stosowana na fasadach 

budynków pokrytych tynkami mineralnymi.  

Z powodu zdolności do utwardzania pod 

wpływem wilgoci, z doskonałym skutkiem 

może być używana do odnawiania niedokład-

nie wysuszonych budynków. Po wyschnięciu 

daje bardzo dobrze kryjącą, matową powłokę 

o wysokiej trwałości na czynniki atmosferycz-

ne, wytrzymującą mycie wodą pod ciśnie-

niem. Posiada właściwości grzybobójcze.

opakowania  1, 5 l

wydajność  10-12 m²/l

opakowania  1, 5, 10 l

wydajność  ok. 10 m²/l

opakowania  5, 10 l

wydajność  ok. 10 m²/l

atesty  PZH

norma  PN-C-81914:2002

opakowania  5, 10 l

wydajność  8-10 m²/l

atesty  PZH

norma  PN-C-81913:1998

opakowania  3, 10 kg

wydajność  6-8 m²/l

atesty  PZH

norma  PN-B-10102:1991

atesty  PZH atesty  PZH

norma  Zezw. nr 3091/07 norma  PN-C-81906:2003
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przykłady zastosowań
Renowacja zabytków
Odnawianie obiektów architektonicznych o charakterze zabytkowym stanowi poważny problem. Z jednej strony 

konieczne jest zachowanie wyglądu i charakteru zgodnego z epoką, w jakiej obiekt powstał, a jednocześnie 

zabezpieczenie go przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych oraz innych czynników wpływają-

cych na jego stan. Zastosowanie współczesnych materiałów o wysokiej skuteczności ochronnej często nie daje 

się pogodzić z wymaganiami konserwatorów. Z kolei materiały pierwotnie zastosowane w obiekcie nie dają 

wystarczającej ochrony przed niszczeniem. Polecamy: SILANIT 100, Farba silikatowa (krzemianowa), Elewacyjna 

farba silikonowa, Gładź cementowa i szpachlowa.

Przemysł
Specyficzne wymagania dotyczące zastosowania wyrobów budowlanych w przemyśle wynikają zarówno  

z wyższych wymagań użytkowników, jak też i znacznie trudniejszych warunków eksploatacji powierzchni. Wiele 

produktów doskonale sprawdzających się w budownictwie ogólnym nie radzi sobie ze środowiskiem przemy-

słowym. Do takich specjalnych wymagań polecamy: EPIMAL 100, EPIMAL STAL, farby lateksowe, farbę silikonowo- 

-akrylową na beton, zestaw „BIO”.

Walka z wilgocią
Wilgoć oraz skutki jej obecności są powszechnie znane. Bardzo trudne jest usuwanie uszkodzeń spowodowa-

nych przez mikroorganizmy zasiedlające wilgotne środowiska. Znacznie skuteczniejsze i tańsze jest zapobiega-

nie powstawaniu warunków sprzyjających rozwojowi pleśni czy bakterii. Posiadamy w swojej ofercie zarówno 

środki do ochrony przed wilgocią, jak również materiały do usuwania jej skutków: Izolanit, Izolanit C-24, farby 

lateksowe, zestaw „BIO”, SILANIT W.

Farby fotokatalityczne TITANIUM
Poza typowymi ochronnymi właściwościami farb produkty te wykazują wysoką skuteczność w usuwaniu zanieczysz-

czeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego, takich jak: dym tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad), 

tlenki azotu, opary rozpuszczalników (alkohole, benzen, ksylen, nafta, benzyna) oraz neutralizacji uciążliwych zapachów.

Właściwości antyalergiczne. Wiele wyrobów na rynku jest reklamowanych jako produkty „antyalergiczne”. Zazwyczaj 
są to wyroby, których działanie sprowadza się wyłącznie do tego, że same nie zawierają składników wywołujących uczulenia. 
Ale tylko nieliczne z nich działają aktywnie przeciw alergenom. Usuwając wszelkiego rodzaju drobnoustroje i chemiczne 
zanieczyszczenia, same nie stanowią źródła uczuleń, gdyż nie zawierają chemicznych środków biobójczych.

Służba zdrowia
Wyjątkowym obszarem zastosowania wyrobów chemii budowlanej to obiekty określane ogólnym terminem  

– „obiektów służby zdrowia”. Wiele produktów doskonale sprawdzających się w budownictwie ogólnym nie może 

być stosowanych w pomieszczeniach, w których prowadzi się działalność związaną z ochroną zdrowia. Niektóre 

z nich mogą być malowane zwykłymi farbami stosowanymi w budownictwie ogólnym, ale wiele z pomieszczeń 

można malować tylko wyrobami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję. Dla takich specjalnych wymagań 

polecamy wyroby: farby lateksowe MAT i SATYNA, farby epoksydowe EPIMAL, farby fotokatalityczne TITANIUM.

Przemysł rolno-spożywczy
Szczególne wymagania stawiane wyrobom budowlanym stosowanym w przemyśle spożywczym i branżach 

pokrewnych wynikają zarówno z wyższych wymagań użytkowników, jak i znacznie trudniejszym do spełnienia 

warunkom higienicznym, jakim muszą sprostać powłoki malarskie. Do takich specjalnych wymagań polecamy 

następujące wyroby: zestaw farb epoksydowych EPIMAL (również do bezpośredniego kontaktu z żywnością  

i wodą przeznaczoną do spożycia), farby lateksowe, farbę silikonowo-akrylową na beton, zestaw „BIO”.

farby bakterio- i grzybobójcze
Produkty o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych. Swoje właściwości ochronne zachowują przez cały okres użyt-

kowania. Do zastosowania w miejscach, gdzie wymagana jest wyjątkowa czystość, higiena i zabezpieczenie przeciwbakteryjne,  

np. w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, w przemyśle spożywczym, łazienkach, w pomieszczeniach basenów itp. Powłoki 

charakteryzują się wysoką odpornością na szorowanie i ścieranie oraz czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi. Farby posiadają  
atesty dopuszczające do stosowania w obiektach przemysłu spożywczego i pomieszczeniach służby zdrowia.
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opakowania  5, 10 l

wydajność  10-12 m²/l

opakowania  5, 10 l

wydajność  do 12 m²/l

opakowania  5, 10 l

wydajność  6-8 m²/l

Latex LX
Wodorozcieńczalna farba lateksowa do ma-

lowania pomieszczeń szczególnie narażo-

nych na zabrudzenia i częste zmywanie oraz 

wymagających ochrony przed mikroorgani-

zmami. Zalecana do stosowania w obiektach 

służby zdrowia (szpitale, przychodnie) oraz  

w halach produkcyjnych i magazynowych,  

w tym przemysłu spożywczego (browary, go-

rzelnie, piekarnie, mleczarnie, masarnie, uboj-

nie, przetwórnie, rozlewnie). Daje satynową 

powłokę o właściwościach bakterio- i grzybo-

bójczych, wodoodporną o wysokiej trwałości 

na: tynku, betonie, cegłach, gipsie, drewnie 

i materiałach drewnopochodnych, płytach 

kartonowo-gipsowych, tapetach. Zabrudzo-

ną powierzchnię można zmywać wodą z do-

datkiem detergentów przy pomocy szmatki 

lub miękkiej szczotki. Farba jest odporna na 

środki dezynfekcyjne.

Epimal LX
Dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba 

epoksydowa do malowania powierzchni 

(ściany, posadzki) szczególnie narażonych 

na uszkodzenia i zabrudzenia oraz wymaga-

jących ochrony przed mikroorganizmami. 

Zalecana do stosowania w obiektach służby 

zdrowia (szpitale, przychodnie) oraz w ha-

lach produkcyjnych i magazynowych, w tym 

przemysłu spożywczego (browary, gorzel-

nie, piekarnie, mleczarnie, masarnie, ubojnie, 

przetwórnie, rozlewnie). Może być stosowana 

na różnorodne materiały budowlane, jak: be-

ton, tynki, cegły, materiały drewnopochodne, 

oczyszczoną stal. Daje trwałą, wodoodpor-

ną, powłokę w znacznym stopniu odporną  

na czynniki chemiczne, w tym środki przezna-

czone do dezynfekcji.

Ag

Titanium LX
Farba lateksowa do malowania pomieszczeń 

narażonych na zabrudzenia, z powierzch-

niami wymagającymi częstego zmywania, 

np. obiekty użyteczności publicznej (biu-

ra, biblioteki, szkoły), pomieszczenia służby 

zdrowia, gastronomiczne oraz narażone na 

kontakt z wilgocią: łazienki, ściany wokół ba-

senów, kuchnie. Daje antyalergiczną, matową 

powłokę o wysokiej trwałości na: tynkach, 

betonie, cegłach, gipsie, płytach kartonowo-

-gipsowych. Farba jest odporna na środki 

dezynfekcyjne. Zawiera fotokatalizator oraz 

dodatkowo srebro, które nadają produktowi 

właściwości bakterio- i grzybobójcze. W od-

różnieniu od innych produktów fotokatali-

tycznych nie wymaga ciągłego naświetlania 

w celu aktywacji. Działa zarówno przy oświe-

tleniu, jak również w ciemności.

atesty  PZH

norma  PN-C-81913:1998

atesty  PZH

norma  PN-C-81907:2003

atesty  PZH

norma  PN-C-81913:1998

nowość nowość



 
PIGMENT • PRODUCENT CHEMII BUDOWLANEJ

ul. Pyrzycka 23, 70-892 Szczecin, tel. 91 462 1020, tel./fax 91 462 1186
pigment@pigment.inet.pl • www.pigment.inet.pl

Firma PIGMENT obejmuje swoim zasięgiem działania teren całej Polski. 
Prosimy o kontakt z działem handlowym firmy PIGMENT w Szczecinie, 

a nasz regionalny przedstawiciel handlowy niezwłocznie się z Państwem skontaktuje.
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