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Pi kne ciany na d u ej
W asny dom to jedno z najwi kszych marze  ka dego z nas. Chcemy, 

aby by   wyj tkowy – ciep y, przytulny, czysty. Dbamy o niego, od wie-

amy. Malujemy pragn c, by ciany w naszych ulubionych kolorach by-

y zawsze nieskazitelnie czyste. Teraz jest to mo liwe. Farby nie ka

Barwy Natury zawieraj  Teflon® surface protector, który sprawia, e

pomalowane powierzchnie pozostaj  pi kne i wie e przez bardzo d ugi 

czas. To dobra nowina dla wszystkich tych, którzy ceni  wysok  jako

i trwa o  produktów.

Czym jest Teflon®?
Teflon® to naprawd  niezwyk y zwi zek. Dzia a

jak przeciwie stwo magnesu: do powierzchni 

nim pokrytych nic nie przywiera! A zw aszcza 

niechciany brud. Teflon® odporny jest te  na 

cieranie oraz nietypowe warunki atmosfe-

ryczne. Znajduje szerokie zastosowanie w pro-

duktach codziennego u ytku. Jest ca kowicie 

bezpieczny dla zdrowia, co potwierdzi y ba-

dania przeprowadzone m.in. 

w laboratorium Haskella oraz ameryka skiej 

Agencji ds. ywno ci i Leków (FDA – Food and 

Drug Administration).

Jak to dzia a?
Po na o eniu na cia-

n  farby nie ka 

Barwy Natury 

cz stki Teflon® sur-

face protector kon-

centruj  si  przy pomalowanej powierzch-

ni. Dzi ki temu brud ma mniejsz  mo liwo

trwa ego zwi zania si  z pod o em. W efek-

cie pow oka dekoracyjna jest o wiele trwalsza, 

a utrzymanie jej w czysto ci staje si  du o a-

twiejsze. Koniec z uporczywym szorowaniem 

cian i utrat  intensywno ci ulubionego kolo-

ru. Teraz mo na d u ej cieszy  si  pi knymi 

kolorami swoich wn trz.

Teflon® is registered trademark 
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