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Ralston Colour & Coatings to najwi kszy nie-

zale ny producent lakierów i farb w Holandii. 

Na rynku holenderskim przedsi biorstwo to jest 

znane dzi ki marce WIJZONOL. Od roku 1916 

po dzi  dzie  kierownictwo firmy znajduje si

w r kach rodziny Van Wijhe. W asne laborato-

ria i nowoczesne urz dzenia produkcyjne s

gwarancj  jako ci produktów na sta ym, wyso-

kim poziomie. Na dzie  dzisiejszy Ralston dzia-

a w 28 krajach. Wielu specjalistów malarskich 

na ca ym wiecie u ywa wysokiej jako ci pro-

duktów Ralston.

Ralston Colour & Coatings czy profesjonalne 

farby i lakiery oraz wysokiej jako ci system ko-

lorowania z indywidualnymi potrzebami i ela-

stycznymi rozwi zaniami. Filozofi  firmy jest: 

mo na osi gn  wi cej, z trosk  o rodowisko, 

z klas , efektywnie i w pe nej gamie kolorów. 

Oferta produktowa RALSTON

Na rynek polski producent oferuje:

Farby cienne: wewn trzne i fasadowe•

Emalie do drewna, tworzyw sztucznych •

i metali nie elaznych

Lakiery do drewna•

Farby cienne wewn trzne

Oferta produktowa farb ciennych wewn trz-

nych wyró nia si  doskona ymi w a ciwo cia-

mi kryj cymi, trwa o ci  wydajno ci  i powta-

rzalno ci  kolorów. System kolorowania pozwala 

uzyska  praktycznie ka dy kolor i odcie  (rów-

nie  dla farb fasadowych). Wi kszo  produk-

tów wyst puje w 1 Klasie odporno ci na szoro-

wanie na mokro wg PN EN 13 300, co przek ada 

si  na trwa o  pow oki malarskiej. Farby wyst -

puj  w ró nych stopniach po ysku: g boki mat, 

mat, po ysk satynowy. 

Podk ady

W celu w a ciwego przygotowania pod o a tj. 

wzmocnienia, wyrównania ch onno ci, zwi k-

szenia przyczepno ci, zmniejszenia zu ycia 

farby nawierzchniowej, do zastosowania we-

wn trznego Ralston proponuje dwa produkty: 

bezbarwny grunt Wall Primer oraz farb  pod-

k adow  gruntuj c ColourPrime. 

Produkty te nadaj  si  do gruntowania ró ne-

go rodzaju pod o y mineralnych, w tym ceg a, 

beton, p yty gipsowo-kartonowe, tynki mineral-

ne, a tak e pod o e kamienne. Ich zastosowanie 

ma równie  wp yw na popraw  paroprzepusz-

czalno ci, a tak e trwa o  pow oki.

Wall Primer

Bezbarwny grunt do wzmacniania i obróbki 

wst pnej silnie wch aniaj cych i porowatych 

pod o y na bazie dyspersji akrylowej. Podk ad 

mo e by  stosowany zarówno do poprawie-

nia przyczepno ci farb nawierzchniowych, jak 

i uszczelniania. Do zastosowania wewn trz i na 

zewn trz budynków.

ColourPrime

Farba podk adowa gruntuj ca do zastosowania 

wewn trz budynków. Jest po czeniem podk a-

du i farby nawierzchniowej, dzi ki czemu po-

zwala zaoszcz dzi  czas pracy. Produkt barwio-

ny w systemie kolorowania Ralston. 

Farby wewn trzne – produkty 

nawierzchniowe

Extra Mat – g boki mat

Najbardziej matowa z dost pnych farb cien-

nych do zastosowania wewn trz budynków. 

Jest bardzo atwa w aplikacji i schnie nie zo-

stawiaj c smug. Specjalnie opracowana jako 

warstwa wyko czaj ca dla sufitów i cian, do-

skonale maskuje niedoskona o ci pod o a bu-

dowlanego. Klasa 1 odporno ci na szorowanie 

na mokro wg PN EN 13 300. 

Supertex Mat – mat

Matowa farba nawierzchniowa do zastosowa-

nia wewn trz budynków. Szczególnie ceniona 

za si  krycia oraz wydajno . Klasa 2 odporno-

ci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300. 

Dost pna równie  w próbkach 250 ml.

Satintex – po ysk satynowy

Wysokiej jako ci farba nawierzchniowa o po y-

sku satynowym i du ej sile krycia. Doskona a

jako estetyczna warstwa wyko czeniowa, za-

równo w pomieszczeniach mieszkalnych, jak 

równie  nara onych na cz ste zmywanie. 

Klasa 1 odporno ci na szorowanie na mokro 

wg PN EN 13 300.

PlastDecor – produkt do zada  specjalnych 

Wysoce elastyczna, paroprzepuszczalna, wodo-

rozcie czalna, strukturalna, farba nawierzch-

niowa na bazie dyspersji akrylowej do zasto-

sowania wewn trz i na zewn trz budynków. 

Posiada zdolno ci wype niania mikrop kni .

Pozwala na uzyskiwanie efektów dekoracyj-

nych w zale no ci od u ytego narz dzia (mo -

liwo  aplikacji grubej warstwy – nawet do 

1 cm). Odporna na wod  – znajduje zastosowa-

nie w pomieszczeniach nara onych na bezpo-

rednie dzia anie wody jako warstwa ochronna 

np. zamiast wyko czenia z p ytek ceramicz-

nych. Jej wyj tkowa odporno  na szorowanie 

na mokro, pozwala na jej zastosowanie w po-

mieszczeniach intensywnie eksploatowanych. 

Po ysk satynowy. 

Zakres stosowania farb wewn trznych: bu-

dynki mieszkalne, obiekty u yteczno ci publicz-

nej, w tym us ugowe, o wiatowo-wychowawcze 

(szko y, przedszkola), obiekty sportowe, szeroko 

poj te obiekty s u by zdrowia (szpitale, o rod-

ki zdrowia, specjalistyczne gabinety lekarskie) 

oraz bran y spo ywczej. Opakowania: 250 ml, 

1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l. Wszystkie produkty posiada-

j  atesty PZH.

Farby do cian wewn trznych

Artyku  promocyjny

www.ralston.pl


