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Do bezpośredniego malowania  dachów,

rynien, parapetów, ogrodzeń i  obróbek

blacharskich ze stali ocynkowanej, poleca

farby  poliwinylowe LOWICYN (mat

i połysk). Mogą być również stosowane do

malowania aluminium, stali, drewna, tyn-

ku i betonu oraz do renowacji powierzch-

ni uprzednio malowanych farbami

LOWICYN.

Blachy ocynkowane nowe można malo-

wać przed eksploatacją, jednak korzystne

jest kilkumiesięczne ich sezonowanie. Po-

wierzchnie przed malowaniem należy od-

tłuścić wodnym roztworem preparatu

EMULSOL RN-1 i spłukać.

Powierzchnie ocynkowane eksploatowa-

ne i przeznaczone do malowania renowa-

cyjnego przed malowaniem należy oczyścić

z zanieczyszczeń i luźno trzymającej się sta-

rej powłoki i odtłuścić. Ubytki powłoki –

w przypadku braku korozji stali – uzupeł-

nić farbą LOWICYN, a miejsca skorodo-

wane oczyścić i zagruntować farbą poliwi-

nylową przeciwrdzewną LOWIKOR-2 lub

TIXOKOR-G3.  

Wyrobem szczególnie polecanym do re-

nowacji starych powłok i blach powle-

kanych metodą ciągłą oraz powierzchni

pokrytych farbami nieznanego pochodze-

nia, jest farba akrylowa wodorozcieńczal-

na do ocynkowanych pokryć dachowych

eko-LOWICYN. Można nią również ma-

lować dachówki ceramiczne, elementy

z tynku, betonu, kamienia naturalnego,

PCV, stali i aluminium po ich odpowied-

nim zagruntowaniu.

Powierzchnie przeznaczone do malowania

renowacyjnego należy oczyścić z brudu,

łuszczącej się powłoki i odtłuścić, a wystę-

pujące ogniska korozji zagruntować farbą

LOWIKOR-2 lub TIXOKOR-G3. 

Farbą eko-LOWICYN mogą być malowa-

ne powierzchnie stalowe ocynkowane

uprzednio nie malowane, przy czym ocynk

świeży zagruntować farbą LOWICYN,

ocynk wysezonowany (ok. 1 rok) można

malować farbą eko-LOWICYN bezpośred-

nio.

Farby LOWICYN i eko-LOWICYN mają

dużą wydajność: 10-12 m2/dm3
,  krótki czas

wysychania – ok. 2 godz. i bogatą kolory-

stykę wg wzorca RAL – również typu „me-

talik”. 

Tworzą powłoki wysoce odporne na czyn-

niki atmosferyczne (w tym na wodę i UV),

wilgoć, słabe środowisko kwaśne i zasa-

dowe. 

Do malowania bram, krat, ogrodzeń, la-

tarni i in. wyrobów kowalstwa artystyczne-

go ze stali i żeliwa oraz do renowacji zabyt-

ków POLIFARB-ŁÓDŹ  oferuje wysoce

dekoracyjne:

� farby poliwinylowe – LOWIGRAF

� gruntoemalie poliuretanowe dwuskład-

nikowe na metale – LOWIGRAF PUR. 

Nadają malowanym powierzchniom mato-

wy, metaliczny wygląd, również o struktu-

rze wypiaskowanego metalu. Doskonale

chronią stopy żelaza przed korozją.

Farbę LOWIGRAF należy nakładać na po-

wierzchnie uprzednio zagruntowane farbą

przeciwrdzewną LONIKOR, LOWIKOR-

2 lub TIXOKOR G-2. Przedmioty eksplo-

atowane wewnątrz pomieszczeń lub w śro-

dowisku o niskiej agresywności korozyjnej

mogą być malowane farbą LOWIGRAF

bez gruntowania. 

LOWIGRAF-PUR jest przeznaczona

do bezpośredniego malowania podło-

ży metalowych bez ich uprzedniego

gruntowania: 

�w budownictwie: kraty, bramy, ogrodze-

nia, konstrukcje wsporcze (poręcze, barier-

ki, balustrady)

�w renowacji zabytków: wyroby metalo-

plastyki i kowalstwa artystycznego 

�w przemyśle: konstrukcje stalowe, stalo-

we ocynkowane i przedmioty wykonane

z metali kolorowych.

Tworzy powłoki twarde, odporne na zaryso-

wania, na czynniki atmosferyczne (w tym

na  UV), wilgoć, oleje, smary, opary roz-

puszczalników, paliwa płynne, wodne roz-

twory kwasów, zasad i soli. 

Farby grupy LOWIGRAF produkowane są

w „modnej  grafitowej kolorystyce antyku”.

Posiadają dużą wydajność – ok. 10 m2

z 1 litra i krótki czas wysychania – do 

3 godz.

Ciekawe efekty dekoracyjne przedmio-

tów ze stali i żeliwa można uzyskać sto-

sując farbę akrylową eko-LOWICYN do

patynowania. 

Naniesiona odpowiednią techniką zdobni-

czą, nadaje przedmiotom niepowtarzalny

styl i efekt.  Oferowane kolory: złoty, złoto-

miedziany, srebrny, brunatno-rdzawy, tur-

kusowy, zielony.

POLIFARB-ŁÓDŹ Sp. z o.o.

ul. 6 Sierpnia 100/102, 90-646 Łódź

tel. 042 633 23 90; 042 637 15 37 

faks 042 633 50 26

www. polifarb lodz.pl

e-mail: polifarb@polifarb.lodz.pl

POLIFARB-ŁÓDŹ poleca 

sprawdzone, specjalistyczne 

farby do malowania 

pokryć dachowych, ogrodzeń 

i innych podłoży.

Doskonałe farby 

do dachów i ogrodzeń 

Polifarb.qxd  07-04-27  11:06  Page 131


