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Akrylowa masa tynkarska PERMURO

Potrzebujesz dobrego tynku?
Jest PERMURO  akrylowa masa
tynkarska do nak³adania pac¹
Mo¿e byæ równie¿ u¿ywana do tynkowania cian w suchych pomieszczeniach
mieszkalnych i reprezentacyjnych (jak
np.: salony, sypialnie, biura i sale konferencyjne). Stosowana jest w budynkach
nowych i ju¿ istniej¹cych, zarówno na
pod³o¿ach mineralnych (jak np.: beton,
tynk cementowy, cementowo-wapienny);
jak i na pod³o¿ach pokrytych dobrze
zwi¹zan¹ pow³ok¹ malarsk¹ na bazie tworzyw sztucznych.

Jeli szukasz tynku
akrylowego
taniego w eksploatacji, nie wymagaj¹cego poprawek i odwie¿ania po ka¿dym sezonie (odpornego na zmienne warunki atmosferyczne oraz na porost glonów i grzybów);
I zapewniaj¹cego d³ugoletni¹, jednolit¹ trwa³oæ barwy (odpornego na promieniowanie s³oneczne);
I o estetycznej fakturze powierzchni
(o szerokim asortymencie ³atwych w aplikacji faktur i uziarnieñ);
I bêd¹cego produktem typu zrób i zapomnij (o du¿ej przyczepnoci do pod³o¿a i du¿ej odpornoci na mikrospêkania).
I

wybierz
PERMURO
Farby KABE

PERMURO
 Akrylowa masa tynkarska
do nak³adania pac¹

G³ówne zalety:

wysoka odpornoæ na dzia³anie czynników atmosferycznych;
I du¿a wytrzyma³oæ na uszkodzenia
mechaniczne;
I szeroka paleta kolorów;
I du¿y wybór faktur i gruboci ziarna;
I ³atwe nak³adanie i wyprowadzanie
wzoru;
I dodatkowe zabezpieczenie przed porostem glonów i grzybów.
I

Opis produktu:
Wysokiej jakoci masa tynkarska na
bazie dyspersji akrylowych. Tworzy trwa³¹, dekoracyjn¹ warstwê o wysokiej odpornoci na dzia³anie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu,
niegu, mróz, zmiany temperatury, promienie s³oneczne i wiatr) oraz uszkodzenia mechaniczne. Zawiera dodatkowe
sk³adniki zabezpieczaj¹ce powierzchniê
tynku przed porostem glonów i grzybów.
Oferowana jest w szerokiej palecie kolorów i faktur umo¿liwiaj¹cej swobodne
kszta³towanie wizerunku architektonicznego budynków.
Zastosowanie:
S³u¿y do rêcznego wykonywania
ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewn¹trz budynków, tak¿e w systemie ociepleñ KABE THERM na bazie styropianu.

Sposób nanoszenia:
nak³adanie pac¹ ze stali nierdzewnej, zacieranie pac¹ plastikow¹.
Kolory:
naturalna biel i kolory
wg wzornika Farby
KABE, NCS lub dostarczonego
wzoru
(istnieje mo¿liwoæ samodzielnego barwienia
w
systemie
COLORATO).
Gruboci ziarna:
1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm.
Dostêpne faktury:
pe³na, drapana, mieszana, modelowana.
Opakowanie:
25 kg.
Farby KABE Polska Sp. z o.o.
Producent materia³ów wykoñczeniowych
do wnêtrz i na elewacje.

Farby KABE Polska Sp. z o.o.
ul. l¹ska 88, 40-742 Katowice;
tel. (32) 204 64 60; faks (32) 204 64 66
www.farbykabe.pl
e-mail: info@farbykabe.pl
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