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FARBY ELEWACYJNE ALPOL

ALPOL AF 640

Farba elewacyjna akrylowa do wykonywania deko-

racyjnych i ochronnych, elewacyjnych powłok malar-

skich na wszystkich nośnych podłożach mineralnych 

i organicznych, zarówno na powierzchniach nowych 

jak i odnawianych. ALPOL AF 640 jest zalecana jako 

powłoka końcowa na mineralne tynki dekoracyjne 

w systemie ociepleń ALPOL EKO PLUS z zastosowa-

niem styropianu. Tworzy trwałą i elastyczną, matową 

powłokę o wysokiej odporności na negatywny 

wpływ warunków klimatycznych (opady atmosfe-

ryczne, promieniowanie słoneczne, skrajne tempera-

tury i wietrzenie) oraz ścieranie i zmywanie.

Cechy szczególne: produkt wysoce wydajny, dobrze 

kryjący, gotowy do użycia, dostępny w bogatej 

kolorystyce

Kolory: 255 kolorów wg wzornika ALPOL COLOR

Temperatura stosowania (otoczenia i podłoża): 

od +5°C do +25°C

Zalecana liczba warstw: 2

Wydajność: ok. 0,25 l/m2 przy dwukrotnym malowa-

niu tynku o średnio chropowatej fakturze

Opakowania: wiaderka 5 lub 10 l

ALPOL AF 660

Farba elewacyjna silikatowa do wykonywania 

dekoracyjnych i ochronnych, elewacyjnych powłok 

malarskich na wszystkich nośnych podłożach 

mineralnych, zarówno na powierzchniach nowych, 

jak i odnawianych. ALPOL AF 660 jest zalecana do 

malowania obiektów historycznych i zabytkowych 

oraz jako powłoka na tynki mineralne w systemach 

ociepleń ALPOL EKO PLUS z zastosowaniem sty-

ropianu i ALPOL EKO PLUS WM z zastosowaniem 

wełny mineralnej. Farba o dużej sile krycia, uszla-

chetniona dodatkami chroniącymi przed nadmier-

nym przyjmowaniem wody. Tworzy trwałą i matową 

powłokę o wysokiej odporności na zabrudzenia oraz 

negatywny wpływ warunków klimatycznych (opady 

atmosferyczne, promieniowanie słoneczne, skrajne 

temperatury i wietrzenie). Wyróżnia się bardzo wyso-

ką przepuszczalnością dla powietrza, pary wodnej 

i CO
2
 oraz wyjątkową odpornością na mikroorga-

nizmy (grzyby, glony, pleśnie). Po jej zastosowaniu 

porowatość i struktura podłoża nie ulegają zmianie. 

Pozwala to utrzymać naturalny wygląd powierzchni 

elewacji.

Cechy szczególne: produkt wysoce wydajny, hydro-

fobowy, gotowy do użycia, paroprzepuszczalny, 

dostępny w bogatej kolorystyce

Kolory: 206 kolorów wg wzornika ALPOL COLOR

Temperatura stosowania (otoczenia i podłoża): 

od +8°C do +25°C

Zalecana liczba warstw: 2

Wydajność: około 0,33 l/m2 przy dwukrotnym malo-

waniu tynku o średnio chropowatej fakturze

Opakowania: wiaderka 5 lub 10 l

ALPOL AF 680

Farba elewacyjna silikonowa do wykonywania 

dekoracyjnych i ochronnych, elewacyjnych powłok 

malarskich na wszystkich nośnych podłożach mine-

ralnych i organicznych, zarówno na powierzchniach 

nowych jak i odnawianych. ALPOL AF 680 jest 

zalecana do renowacyjnego malowania obiektów 

zabytkowych oraz jako powłoka końcowa na tynki 

mineralne w systemach ociepleń ALPOL EKO PLUS 

z zastosowaniem styropianu i ALPOL EKO PLUS WM 

z zastosowaniem wełny mineralnej. Tworzy trwałą 

i elastyczną, matową powłokę o wysokiej odporności 

na zabrudzenia oraz negatywny wpływ warunków 

klimatycznych (opady atmosferyczne, promienio-

wanie słoneczne, skrajne temperatury i wietrzenie). 

Wysoka paroprzepuszczalność, hydrofobowość oraz 

efekt redukcji powstawania zanieczyszczeń wskutek 

„odpychania” cząsteczek wody znacząco uszlachet-

niają malowane powierzchnie.

Cechy szczególne: produkt wysoce wydajny, hydro-

fobowy, gotowy do użycia, paroprzepuszczalny, 

dostępny w bogatej kolorystyce

Kolory: 255 kolorów wg wzornika ALPOL COLOR

Temperatura stosowania (podłoża i otoczenia): 

od +5°C do +25°C

Zalecana liczba warstw: 2

Wydajność: około 0,33 l/m2 przy dwukrotnym malo-

waniu tynku o średnio chropowatej fakturze

Opakowania: wiaderka 5 lub 10 l

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Aprobaty i certyfikaty: wszystkie produkty posia-

dają Deklaracje Zgodności, Atesty Higieniczne 

PZH oraz Karty Charakterystyki Preparatu 

Niebezpiecznego

Pozostała oferta: l zaprawy murarskie, spoiny 

(fugi) wąskie i szerokie oraz elastyczne l zaprawy 

tynkarskie (wewnętrzne, zewnętrzne, dekoracyjne) 

l posadzki l kleje do okładzin: glazury, gresu, 

marmuru l kleje do systemów ociepleń l farby 

elewacyjne (akrylowe, silikatowe i silikonowe) l 

grunty l gipsy, kleje, szpachle i gładzie gipsowe l 

tynki gipsowe l systemy ociepleń (stropowy, na 

styropianie i na wełnie mineralnej) l systemy hydro-

izolacji łazienek, tarasów, balkonów, loggii, basenów 

l impregnaty l środki czyszczące

n   ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Fidor, 26-200 Końskie
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