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FARBY DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA

• AKSILBET farba do betonu 
• AKSILBET FLEX elastyczna farba do betonu
• AKSILBET DACHÓWKA farba do dachówek, eternitu i onduline
•  EKO-DUR FARBA, EKO-DUR LAKIER, EKO-DUR PODKŁAD epoksydowe, wodorozcieńczalne wyroby do posadzek
• AKSILBET POSADZKA farba do posadzek betonowych
• AKSIKOR gruntoemalia do blach dachowych
• AKSIKOR PREMIUM gruntoemalia do blach dachowych
• AKSIKOR PODKŁAD wodorozcieńczalny i rozpuszczalnikowy
• AKSIKOR PREPARAT DO MYCIA I ODTŁUSZCZANIA POWIERZCHNI
• SIL-FAS silikonowa farba fasadowa
• STYRODUREX farba do styropianu, styroduru

FARBY EMULSYJNE DO WNĘTRZ

• AKRYLKA GRUNT 
• AKRYLKA farba lateksowa 
• AKRYLKA PREMIUM farba lateksowa
• AKRYLKA KUCHNIA & ŁAZIENKA farba lateksowa
• AKRYLKA LAZURA lakier lamperyjny
 
FARBY TABLICOWE

• EKOAKRYLKA TABLICOWA 
• EKOAKRYLKA TABLICOWA MAGNETYCZNA 2w1 

FARBY KREDOWE DO STYLIZACJI MEBLI

• CHALK PAINT farba 
• CHALK PAINT lakier
• CHALK PAINT podkład

IMPREGNATY DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA

• AKSILUX impregnat uniwersalny
• HYDROAKSILUX impregnat hydrofobizujący
• PIASKOWIECLUX impregnat do piaskowca 
• BETONLUX impregnat do betonu i kostki brukowej
• IMPREGNAT DO DACHÓWKI
• ATYGRAFFITI impregnat chroniący przed graffiti 
•  KOLORBRUK impregnat koloryzujący do betonu, KOLORBRUK IMPREGNAT BEZBARWNY rozpuszczalnikowy, KOLORBRUK 

ZMYWACZ WYKWITÓW, KOLORBRUK PREPARAT DO MYCIA
• Impregnat do eternitu – do demontażu eternitu
• GRZYBOBÓJCA środek zwalczający grzyby i glony
 
WYROBY DO DREWNA I DO WIKLINY

• EKOAKRYLIK lakier do mebli dziecinnych i do zabawek 
• EKOAKRYLIK-PODKŁAD pod lakier 
• EKOAKRYLKA emalia do mebli dziecinnych i do zabawek
• EKOAKRYLKA-PODKŁAD pod emalie
• LAKOBEJCA-TOY lakobejca do drewna
• BEJCA do drewna
• WOODLAK WEWNĘTRZNY lakier do drewna do wewnątrz
• WOODLAK ZEWNĘTRZNY lakier do drewna na zewnątrz
• WOODLAK LAKIEROBEJCA lakierobejca do drewna
• WOODEX ochronno-dekoracyjny do drewna
• SILWOODEX hydrofobizujący drewno
• RUSZTOMAL KONCENTRAT ochronno-dekoracyjny do drewnianych rusztowań
• WIKLINEX lakier do wikliny
• WIKLINEX-EMALIA emalia do wikliny
• WIKLINEX-PODKŁAD podkład pod emalie do wikliny

INNE

• CERAM-MAL emalia do ceramiki

OFERTA PRODUKTOWA W FIRMIE
AKSIL



| 5

OCHRONA POWIERZCHNIOWA 
BETONU
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O FIRMIE

SPECJALIZACJA

Firma AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów 
Lakierowych istnieje od 1995 roku. Celem firmy jest 
produkcja unikatowych i wysokojakościowych farb, 
impregnatów i lakierów tylko w grupie wyrobów 
wodorozcieńczalnych o jakości potwierdzonej 
atestami instytutów naukowo-badawczych. Firma 
oferuje Klientom całościowy serwis obejmujący nie 
tylko produkcję i sprzedaż wyrobów, ale także serwis 
ekspertów dla dobrania najlepszych rozwiązań.

Firma AKSIL specjalizuje się w produkcji 
specjalistycznych farb do malowania powierzchni 
betonowych: dachówek, eternitów, ogrodzeń 
betonowych, ekranów dźwiękochłonnych i posadzek. 
W ofercie posiada również całą rodzinę wyrobów do 
renowacji kostki brukowej.

Kolejna dziedzina, w której specjalizuje się AKSIL 
to wyroby do renowacji dachów z blachy.
Oprócz naszych wiodących wyrobów oferujemy 
także: wysokiej jakości farby i impregnaty do 
budownictwa, wyroby do wykańczania powierzchni 
drewnianych oraz do malowania wikliny. Oferujemy 
także liczne produkty do nietypowych rozwiązań (np. 
do malowania ceramiki, styroduru).

Powierzchnie betonowe narażone są na liczne zagrożenia osłabiające ich trwałość. 
Podstawowe przyczyny degradacji betonu (poza błędami wykonawstwa) wynikają  
z wpływów środowiskowych.

DO NAJGROŹNIEJSZYCH CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH BETON ZALICZA SIĘ:

1.  Wpływ dwutlenku węgla tzw. karbonatyzacja betonu, która w konsekwencji 
powoduje korozje zbrojeń stalowych betonu. Objawia się to pękaniem, 
powstawaniem rys wzdłuż zbrojeń betonu i następnie kruszeniem, odpadaniem 
betonu.

2.  Chlorki do betonu przenikają głównie np. za pośrednictwem soli używanej 
do posypywania zamarzniętych powierzchni (rozpuszczonej w wodzie np. 
deszczowej, roztopowej). Chlorki powodują redukcje warstwy pasywacyjnej 
(warstwy ochronnej) stali zbrojeniowej i zaczyna się korodowanie stali. Ponieważ 
proces rdzewienia żelaza połączony jest z drastycznym powiększaniem się 
objętości (ciśnienie rozsadzające) warstwa betonu pęka, co prowadzi do 
poważnych uszkodzeń.

3.  Wilgoć i woda dla powierzchni betonowej to bardzo silny czynnik niszczący 
ją. Podczas obniżania temperatur do temperatur minusowych wilgoć  
w powierzchni betonu zestala się w kryształki lodu o objętości większej niż 
woda, z której powstają i „rozpycha beton” niszcząc jego strukturę. Powstają 
rysy, pęcznienia i rysy skurczowe. Prócz tego woda przenosi do betonu 
substancje agresywne jak wymienione wyżej chlorki z soli, kwaśne gazy  
z zanieczyszczonego powietrza takie jak SO�, NO�, CO�. Ponadto woda 
powoduje wykwity solne, zacieki rdzawe, plamy, zwiększa podatność na 
zarastanie pleśnią, mchem i glonami.

4.  Czynniki biologiczne – drobnoustroje jak glony, grzyby i algi zasiedlają 
podłoże, tworząc na ich powierzchni błonę biologiczną stymulującą rozwój 
procesów korozyjnych.

Wymienione czynniki powodują uszkodzenia betonu wymagające napraw, 
które są technicznie trudne i złożone. Stosowanie powłok ochronnych do 
betonu skutecznie zapobiega powstawaniu tych niekorzystnych zjawisk  
w betonie. 
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FARBA AKSILBET FLEX przeznaczona jest do malowania:

ZASTOSOWANIE

•  malowania obiektów betonowych inżynierii komunikacyjnej, gdzie  
wymagana jest zdolność mostkowania pęknięć (np. mosty) 

•  malowania elewacji zwłaszcza do renowacji popękanych tynków

•  odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
•  powłoka AKSILBET FLEX jest elastyczna i posiada zdolność pokrywania rys  

podłoża o szerokości do 500 mikronów (mostkowanie kategoria A3; – 10°C)
•  powłoka zachowuje wysoką elastyczność w szerokim zakresie temperatur, dzięki 

czemu powłoka podąża za ruchami podłoża i nie pęka
•  powłoka AKSILBET FLEX zamyka pory i szczeliny chroniąc mur przed wnikaniem 

wilgoci i związków przyspieszających korozję podłoża
• dzięki zawartości środka silikonowego powłoka jest nienasiąkliwa

Wydajność:

Z 1 l farby 8 m² przy jednokrotnym malowaniu.
Zaleca się nakładać co najmniej dwie warstwy.

Farba AKSILBET FLEX dostępna jest w 3 kolorach podstawowych oraz może być 
kolorowana zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS. 

KOLORYSTYKA

Cechy powłoki z farby AKSILBET FLEX

AKSILBET FLEX
elastyczna farba do betonu

OCHRONNO-DEKORACYJNA, 
AKRYLOWA, WODOROZCIEŃCZALNA

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.
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AKSILBET
farba do betonu

OCHRONNO-DEKORACYJNA, 
AKRYLOWO-SILIKONOWA, WODOROZCIEŃCZALNA

Farba AKSILBET przeznaczona jest do malowania:

ZASTOSOWANIE

• ogrodzeń betonowych
•  galanterii betonowej, figur ogrodowych, tralek, nagrobków betonowych
•  posadzek betonowych przeznaczonych do ruchu pieszego np. w piwnicach, 

chodników ogrodowych
•  obiektów inżynierii komunikacyjnych: mostów i ekranów betonowych  

(osłon przeciwdźwiękowych)
• fasad budynków mieszkalnych, przemysłowych, sakralnych 
•   wewnętrznych ścian budynków: użyteczności publicznej, inwentarskich,  

przemysłu spożywczego – posiada atest PZH

Farba AKSILBET dostępna jest w 23 kolorach podstawowych oraz może być  
kolorowana zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS oraz kartą kolorów pastelowych.

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Farba AKSILBET posiada APROBATĘ TECHNICZNĄ INSTYTUTU BADAWCZEGO 
DRÓG I MOSTÓW dopuszczającą do malowania obiektów inżynierii  
komunikacyjnej tj. mostów i ekranów akustycznych.
Farba AKSILBET spełnia wymagania normy PN-EN-1504-2:2006 Systemy 
ochrony powierzchniowej betonu oraz PN-C-81913:1998 – Farby dyspersyjne 
do malowania elewacji budynków.

Wydajność:

Z 1 l farby 8 m2 przy jednokrotnym malowaniu.
Można nanosić pędzlem, wałkiem i natryskiem.

KOLORYSTYKA

Cechy powłoki z farby AKSILBET 
• odporna na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV
• nienasiąkliwa – chroni przed wilgocią

NOWOŚĆ: Dodatek środka przeciwko porastaniu glonami i grzybami
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farba do dachówek, eternitu i onduline
AKSILBET DACHÓWKA

OCHRONNO-DEKORACYJNA, 
AKRYLOWO-SILIKONOWA, WODOROZCIEŃCZALNA 

FARBA AKSILBET DACHÓWKA przeznaczona jest do malowania:

ZASTOSOWANIE

•   ochronnego i dekoracyjnego malowania dachówek betonowych
•  renowacyjnego starych dachówek z zastosowaniem impregnatu AKSILUX
•  budynków ocieplonych płytami acekolowymi (azbestowo-cementowymi)  

z zastosowaniem impregnatu AKSILUX
•  dachów pokrytych eternitem przy wstępnym zabezpieczeniu impregnatem 

AXILUX
• okładzin eternitowych wewnątrz pomieszczeń
• do malowania płyt dachowych typu ONDULINE 

Farba AKSILBET DACHÓWKA dostępna jest w 8 kolorach podstawowych. 
Może być kolorowana zgodnie z kartami RAL i NCS i innymi.
Farba AKSILBET DACHÓWKA może występować w kolorach jak farba AKSILBET.

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Wydajność:

Z 1 l farby 8 m² przy jednokrotnym malowaniu.
Zaleca się nakładać co najmniej dwie warstwy.

KOLORYSTYKA

Cechy powłoki z farby AKSILBET DACHÓWKA
•  odporna na działanie czynników atmosferycznych, zanieczyszczeń jak smog, 

kwaśne deszcze, zanieczyszczenia komunikacyjne – odporność sprawdzona
• trwały kolor odporny na promieniowanie UV
• dobre krycie
• paroprzepuszczalna
• nienasiąkliwa – chroni przed wilgocią
• odporna na zabrudzenia (zmywalna)
• chroni środowisko przed emisją włókien azbestu z eternitu

MALOWANIE POSADZEK 
BETONOWYCH

Malowanie posadzek betonowych jest najszybszą metodą na uzyskanie estetycznych 
podłoży w miejscach jak garaże, hale magazynowe, hale produkcyjne. Do wyboru jest 
system jednoskładnikowy lub dwuskładnikowy. Tańszy system jednoskładnikowy jest 
prostszy w użyciu. System dwuskładnikowy daje bardziej odporne powłoki jednak wymaga 
przestrzegania zasady o dokładnym wymieszaniu składników, nieprzekraczaniu czasu 
życia mieszanki oraz zachowaniu czasu na wiązanie przed eksploatacją wymalowanych 
pomieszczeń. 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED MALOWANIEM

Wybierając zarówno system jednoskładnikowy jak i dwuskładnikowy 
kluczowe zagadnienie to przygotowanie powierzchni do malowania. 
Należy postępować zgodnie z instrukcjami w kartach technicznych. 

POWŁOKI NA ZEWNĄTRZ I DO WEWNĄTRZ

Wybór systemu jednoskładnikowego i dwuskładnikowego daje  
możliwość malowania posadzek zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz. 
Do zastosowań zewnętrznych lepszy jest system jednoskładnikowy,  
a do wnętrz system dwuskładnikowy zwłaszcza jeśli jest wymagana  
bardzo wysoka jakość wykończenia jak np. na halach produkcyjnych czy 
halach magazynowych. 

EFEKTY SPECJALNE NA POSADZKACH

Posadzki można dodatkowo ozdabiać stosując:

• Lakier dwuskładnikowy z brokatem 
•  Płatki do posypywania, które należy przylakierować lakierem 

dwuskładnikowym
• Piasek kwarcowy nadający efekt antypoślizgu

AKSILBET DACHÓWKA może być w wersji z połyskiem – w tej wersji dostępne są  
kolory: ceglasty, wiśniowy, brąz ciemny RAL 8017, antracyt RAL 7024
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NOWOŚĆ: Dodatek środka przeciwko porastaniu glonami i grzybami
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JEDNOSKŁADNIKOWA, OCHRONNO-DEKORACYJNA, 
AKRYLOWO-POLIURETANOWA, WODOROZCIEŃCZALNA  

AKSILBET POSADZKA przeznaczona jest do malowania:

ZASTOSOWANIE

•  malowania posadzek betonowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
•  malowania posadzek betonowych w garażach i piwnicach, magazynach  

(z wyjątkiem posadzek idealnie gładkich)
•  malowania kostki brukowej i chodników betonowych
• malowanie tarasów i balkonów

•  powłoka odporna na zarysowania, ścieranie i uderzenia
•  powłoka odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV
•  powłoka doskonale przyczepna do podłoża betonowego
• powłoka jest łatwo zmywalna 
•  powłoka odporna na szorowanie na mokro
• powłoka z lekkim połyskiem

popielaty
RAL 7035 

popielaty 
RAL 7037 

zielony 
RAL 6017 

biały
 RAL 9010 

niebieski 
RAL 5012 

żółty 
RAL 1023 

AKSILBET POSADZKA dostępna jest w 6 kolorach podstawowych oraz kolorowana 
jest zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS i innymi.

KOLORYSTYKA

Cechy powłoki z farby AKSILBET POSADZKA

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Wydajność:

Z 1 l farby 7 m² przy jednokrotnym malowaniu.
Zaleca się nakładać co najmniej dwie warstwy.

antracyt 
RAL 7024 

czerwona 
kostka 

EKO-DUR
podkład

EKO-DUR PODKŁAD przeznaczony jest do izolowania od wilgoci szczątkowej 
i podciąganej kapilarnie w posadzkach betonowych. Zaleca się aplikację 
podkładu we wszystkich przypadkach, gdy istnieje ryzyko, że podłoże zawiera 
w sobie lub podciąga od gruntu wilgoć. Polecany do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń.
EKO-DUR PODKŁAD można stosować pod farby do betonu jak aksilbet 
posadzka i eko-dur farba.
EKO-DUR PODKŁAD przeznaczony jest także jako podkład wzmacniający  
i wyrównujący podłoże słabe, porowate lub popękane. Stosowany pod farby 
zwiększa przyczepność farb do takich podłoży i polepsza walory estetyczne 
końcowej powłoki oraz pozwala na oszczędność farby.

ZASTOSOWANIE

•  Produkt nie zawiera wody
• Wodo – i mrozoodporny
• Ograniczona emisja przykrych zapachów podczas stosowania
• Bardzo dobra przyczepność do podłoża
• Własności izolujące dla wilgoci
• Powłoka przeźroczysta z połyskiem

Wydajność:

powierzchnie frezowane, piaskowane, szorstkie wykonane wewnątrz: 
–100–300 g/m2 – jedna warstwa;
ochrona przeciw wilgoci: 
balkony, wylewki wewnątrz i na zewnątrz – 300 g/m2+200 g/m2 

– dwie warstwy w odstępie 16h

WŁAŚCIWOŚCI

Cechy powłoki z EKO-DUR PODKŁAD

EPOKSYDOWE, WODOROZCIEŃCZALNE 
WYROBY DO POSADZEK
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farba do betonu
AKSILBET POSADZKA
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EKO-DUR
farba i lakier do posadzek betonowych

EDWUSKŁADNIKOWA, OCHRONNO-DEKORACYJNA,  
EPOKSYDOWA, WODOROZCIEŃCZALNA 

ZASTOSOWANIE

• posadzek betonowych

•  szczególnie przeznaczone są do malowania posadzek narażonych na 
obciążenia mechaniczne i chemiczne tj. do malowania podłóg w halach 
produkcyjnych, magazynach, garażach, warsztatach, po których odbywa się 
ruch pieszy i kołowy (dotyczy wózków widłowych o kołach gumowych)

•  oznakowań poziomych i pionowych na ciągach komunikacyjnych

•  posadzek antypoślizgowych z wykorzystaniem piasku

•  estetycznych posadzek z wykorzystaniem brokatu i dekoracyjnych płatków

•  płytek ceramicznych ściennych i posadzkowych

EKO-DUR FARBA i EKO-DUR LAKIER przeznaczone są do malowania:

KOLORYSTYKA

EKO-DUR FARBA dostępna jest w 6 kolorach podstawowych oraz kolorowana jest 
zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS i innymi.

szary 
zbliżony do 

RAL 7035 

szary 
zbliżony do 

RAL 7037 

zielony 
zbliżony do 

RAL 6017 

biały 
zbliżony do 

RAL 9010 

niebieski 
zbliżony do 

RAL 5012 

żółty 
zbliżony do 

RAL 1023 

Cechy powłoki z EKO-DUR FARBY i EKO-DUR LAKIER
• twarda, odporna na zarysowanie, ścieranie i inne czynniki mechaniczne
• łatwo zmywalne
• odporna chemicznie
• bardzo dobra przyczepności do podłoża

Wydajność:
 – przy malowaniu EKO-DUR FARBĄ zużycie wynosi 0,2 kg farby na 1 m2 (z 1 kg farby – 
5 m2) przy jednokrotnym malowaniu. Zaleca się nakładać co najmniej dwie warstwy. 

 – przy malowaniu EKO-DUR LAKIER wydajność wynosi z 1 kg lakieru – 16-20 m2 przy  
jednokrotnym malowaniu 

EKO-DUR LAKIER z brokatem na EKO-DUR FARBA 
RAL 7037 

EKO-DUR LAKIER z płakami dekoracyjnymi 
 na EKO-DUR FARBA RAL 5012 

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

PRODUKTY DO MALOWANIA 
POWIERZCHNI W BUDOWNICTWIE

MALOWANIE BLACH DACHOWYCH

Powierzchnie blach dachowych z aluocynku lub ocynkowane warto 
malować farbami ekologicznymi, wodorozcieńczalnymi. Trwałość powłoki 
jest taka sama jak klasycznych farb rozpuszczalnikowych. Łatwość  
aplikacji oraz możliwość rezygnacji ze stosowania rozpuszczalników jest 
nie do przecenienia. 
Nasz produkt – AKSIKOR gruntoemalia do blach 

– AKSIKOR PREMIUM gruntoemalia do blach
– AKSIKOR PODKŁAD 
– AKSIKOR PREPARAT DO MYCIA I ODTŁUSZCZANIA

MALOWANIE ELEWACJI

Zastosowanie do malowania elewacji farby silikonowej daje  
nieocenione korzyści. Farba ta jest bardzo odporna na warunki 
atmosferyczne (nie płowieje). Tworzy solidne grube powłoki 
paroprzepuszczalne. Najistotniejsze jest jednak, że farba silikonowa 
nie namaka wody, tym samym chroniąc tynki przed pękaniem i korozją 
biologiczną. 
Nasz produkt – SIL-FAS silikonowa farba fasadowa

FARBY WEWNĘTRZNE

Do zastosowania we wnętrzach warto użyć wysokojakościowych farb 
emulsyjnych odpornych na zmywanie bez zawartości lotnych części 
organicznych lub z ich ograniczoną ilością. Dekorując wnętrza można 
połączyć brokat z lazurą i pokusić się o połyskliwe powierzchnie, a chcąc 
stworzyć tablicę do pisania kredą i przyklejania magnesów użyć farb 
tablicowych.
Nasze produkty – farby emulsyjne do wnętrz AKRYLKA, AKRYLKA 
LAZURA oraz farby tablicowe EKOAKRYLKA 

NIETYPOWE ZASTOSOWANIE

Powierzchnie ze styroduru można estetycznie wykończyć 
malując farbami, które są odporne na warunki atmosferyczne  
i promieniowanie UV.
Nasz produkt – STYRODUREX

12 |
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AKSIKOR
gruntoemalia do blach

• dachów z wysezonowanej blachy ocynkowanej i blachy aluocynkowej 
•  rynien, parapetów, ogrodzeń i innych powierzchni z wysezonowanej blachy 

ocynkowanej i blachy aluocynk 
• blach ołowianych 
• blach aluminiowych
• powierzchni miedzianych
AKSIKOR nadaje się do renowacji starych powłok (blachy ocynkowane malowane  
sposobem gospodarczym farbami poliwinylowymi, chlorokauczukowymi).
AKSIKOREM można również pomalować elementy stalowe (po ich uprzednim  
zagruntowaniu wyrobem AKSIKOR PODKŁAD), betonowe, tynki jeżeli występują  
w obiekcie budowlanym, a wymagane jest zachowanie kolorystyki budynku. 
AKSIKOR wchodzi w skład „System Wyrobów do Renowacji Blach Dachowych  
Powlekanych”.

ZASTOSOWANIE

OCHRONNO-DEKORACYJNA I ANTYKOROZYJNA, 
AKRYLOWA, WODOROZCIEŃCZALNA 

Farba AKSIKOR dostępna jest 13 kolorach podstawowych oraz kolorowana jest 
zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS oraz innymi.

Wydajność:

Z 1 l farby do 10 m² przy jednokrotnym malowaniu.
Zaleca się nakładać co najmniej dwie warstwy.

Cechy powłoki z farby AKSIKOR
• szybkoschnąca
• matowa
• o bardzo dobrej przyczepności do podłoża
• elastyczna, odporna na zmienne warunki atmosferyczne
• o trwałym kolorze, odporna na promieniowanie UV
• wodoodporna

KOLORYSTYKA

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

FARBA AKSIKOR przeznaczona jest do malowania:

ceglasty

wiśniowy

brązowy RAL 8017

antracyt RAL 7024

OCHRONNO-DEKORACYJNA I ANTYKOROZYJNA, 
AKRYLOWO-POLIURETANOWA, WODOROZCIEŃCZALNA

FARBA AKSIKOR PREMIUM przeznaczona jest do malowania:

ZASTOSOWANIE

•  dachów, rynien, parapetów, ogrodzeń i innych powierzchni  
z wysezonowanej blachy ocynkowanej i blachy aluocynk

•  blach aluminiowych
•  powierzchni miedzianych 

AKSIKOR PREMIUM nadaje się do renowacji starych powłok (blachy  
ocynkowane malowane sposobem gospodarczym farbami  
poliwinylowymi, chlorokauczukowymi).
AKSIKOREM PREMIUM można również pomalować elementy stalowe  
(po ich uprzednim zagruntowaniu podkładem AKSIKOR PODKŁAD),  
betonowe, tynki jeżeli występują w obiekcie budowlanym, a wymagane 
jest zachowanie kolorystyki budynku. 
AKSIKOR PREMIUM wchodzi w skład „System Wyrobów do Renowacji 
Blach Dachowych Powlekanych”

•  odporna na działanie czynników atmosferycznych, zanieczyszczeń jak smog, 
kwaśne deszcze, zanieczyszczenia komunikacyjne

•  trwały kolor odporny na promieniowanie UV
•  dobre krycie 
• doskonała przyczepność do podłoża 
•  dobra odporność na uderzenia i zarysowania

AKSIKOR PREMIUM dostępna jest w 5 kolorach podstawowych oraz kolorowana 
jest zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS i innymi.

KOLORYSTYKA

Cechy powłoki z farby AKSIKOR PREMIUM

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Wydajność:

Z 1 l farby do 10 m² przy jednokrotnym malowaniu.
Zaleca się nakładać co najmniej dwie warstwy. 

gruntoemalia do blach
AKSIKOR PREMIUM

14 |
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AKSIKOR
antykorozyjny i wodorozcieńczalny

PODKŁAD

AKSIKOR
antykorozyjny i rozpuszczalnikowy

•  dachów, rynien, parapetów, ogrodzeń i innych powierzchni  
z wysezonowanej blachy ocynkowanej i blachy aluocynkowej; stosowany  
w miejscach po oczyszczonych śladach korozji

•  blach stalowych, żeliwnych 
•  blach powlekanych – stosowany jako podkład szczepny

ZASTOSOWANIE

ROZPUSZCZALNIKOWY

AKSIKOR PODKŁAD dostępny jest w kolorach:

KOLORYSTYKA

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

AKSIKOR PODKŁAD rozpuszczalnikowy przeznaczony jest do gruntowa-
nia antykorozyjnego przed malowaniem farbą AKSIKOR, AKSIKOR PREMIUM:

PODKŁAD

NIEJONOWY PREPARAT Z DODATKIEM INHIBITORA KOROZJI,  
BIODEGRADOWALNY

ZASTOSOWANIE

AKSIKOR PREPARAT DO MYCIA I ODTŁUSZCZANIA POWIERZCHNI  
usuwa zanieczyszczenia przed nałożeniem powłok malarskich na  
powierzchniach metalowych (stal, blacha ocynkowana, żeliwo, metale 
kolorowe, aluminium, blachy powlekane, blachy uprzednio pomalowane). 
Można również używać do mycia tworzyw sztucznych, elementów  
gumowych oraz do usuwania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń z innych 
powierzchni twardych, np. posadzek itp..

Wydajność:

Zazwyczaj 0,5 l koncentratu wystarcza do odtłuszczenia 20÷50m2 powierzchni  
(w zależności od stopnia zabrudzenia).

do mycia i odtłuszczania powierzchni
AKSIKOR PREPARAT

ANTYKOROZYJNY, WODOROZCIEŃCZALNY

•  dachów, rynien, parapetów, ogrodzeń i innych powierzchni z wysezonowanej 
blachy ocynkowanej blachy aluocynkowej; stosowany w miejscach po  
oczyszczonych śladach korozji.

ZASTOSOWANIE

AKSIKOR PODKŁAD przeznaczony jest do gruntowania antykorozyjnego 
przed malowaniem farbą AKSIKOR, AKSIKOR PREMIUM:

AKSIKOR PODKŁAD dostępny jest w kolorach:

KOLORYSTYKA

16 |
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 OCHRONNO-DEKORACYJNA, PAROPRZEPUSZCZALNA,
SILIKONOWA, WODOROZCIEŃCZALNA 

SIL-FAS przeznaczony jest do malowania:

ZASTOSOWANIE

•  fasad budynków mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej 
i sakralnych zarówno nowych jak i do renowacji starych

• nadaje się do renowacji zabytków
•  do nakładania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, polimerowo- 

cementowe, tynki akrylowe (baranek, kornik itp.) jak również na terrabonę

SIL-FAS dostępny jest w 16-nastu kolorach podstawowych oraz kolorowany jest 
zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS i innymi.

KOLORYSTYKA

•  odporna na działanie czynników atmosferycznych, zanieczyszczeń jak smog,  
kwaśne deszcze, zanieczyszczenia komunikacyjne

• powłoka jest chroniona przed porostami
• trwały kolor odporny na promieniowanie UV
• dobre krycie
• paroprzepuszczalna
• nienasiąkliwa – chroni ściany przed wilgocią
• odporna na zabrudzenia (zmywalna)
• odporna na porastanie glonami, grzybami, algami

Cechy powłoki z farby SIL-FAS

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Wydajność:

Z 1 l farby 7-8 m² przy jednokrotnym malowaniu.
Zaleca się nakładać co najmniej dwie warstwy.

 OCHRONNO-DEKORACYJNA, PAROPRZEPUSZCZALNA,
KREDOWA, WODOROZCIEŃCZALNA 

CHALK PAINT FARBA i LAKIER przeznaczona jest do malowania:

ZASTOSOWANIE

•  artystycznej stylizacji mebli i innych elementów dekoracyjnych
• nadaje się do renowacji zabytków
• daje powłoki o matowym wykończeniu
•  szczególnie przydatną do uzyskania efektów w stylu rustykalnym,  

Vintage, Shabby Chic i prowansalskim
•  zalecana na różnego typu powierzchnie drewniane i drewnopochodne, 

płyty MDF, ceramikę
•  można malować powierzchnie bez wcześniejszego gruntowania czy też 

wcześniejszych zabiegów specjalistycznych jak np. szlifowanie
•  wystarczy już jednokrotne pomalowanie dla uzyskania efektu
•  można dodatkowo zabezpieczać powierzchnię CHALK PAINT lakierem do 

farby kredowej, który daje efekt wykończenia jak woskiem

CHALK PAINT farba jest produkowana w kolorze białym RAL 9010 i łatwo daje się 
barwić pastami do farb wodorozcieńczalnych np. COLOREX.

KOLORYSTYKA

• Farba jest wyrobem doskonale kryjącym
• Farba w połączeniu z lakierem tworzy półmatową powierzchnię
• Farba łatwo się szlifuje i przeciera
• Farba ma doskonałą wydajność

•  Lakier nadaje odporność na szorowanie i zarysowanie i przeciwdziała zabrudzeniom 
•  Podkład stosujemy na świeże drewno; zapobiega on przenikaniu tanin z drewna, 

które mogłyby zażółcić powłokę

Cechy powłoki z farby CHALK PAINT

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

PANTONE 2975 C 
niebieski 

COLOREX nr 44

PANTONE 189 C 
różowy 

COLOREX nr 32

PANTONE 5807C
oliwkowy 

COLOREX nr 72

Przykładowe wymalowania wykonane przy użyciu CHALK PAINT farba 0,9 l
zabarwiona pastą COLOREX w ilości 1 szt.
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SIL-FAS
silikonowa farba fasadowa

CHALK PAINT
farba kredowa
lakier nawierzchniowy
podkład
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AKRYLOWE, WODOROZCIEŃCZALNE

EKOAKRYLKI:

ZASTOSOWANIE

•  przekształcają powierzchnie ścian wewnętrznych w tablice, po których  
można pisać i rysować kredą – EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA

•  przekształca powierzchnie ścian wewnętrznych w tablice magnetyczne,  
po których można pisać i rysować kredą oraz przyczepiać magnesy  
(najlepiej używać magnesów neodymowych) – EKOAKRYLKA FARBA  
TABLICOWA MAGNETYCZNA

KOLORYSTYKA

Na życzenie Klientów produkujemy w wybranych kolorach z kart RAL, NCS i PANTONE.

czarny
RAL 9011

szary
RAL 7031

granatowy
RAL 5003

oliwkowy
RAL 6003

czarny
RAL 9011

EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA dostępna jest w czterech kolorach podstawowych:

EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA dostępna jest w kolorze czarnym:

•  EKOAKRYLKI FARBY TABLICOWE są wyrobami ekologicznymi (nie emitują do otoczenia 
szkodliwych substancji)

• EKOAKRYLKI FARBY TABLICOWE posiadają wysoką odporność na częste mycie wodą
• EKOAKRYLKI FARBY TABLICOWE mają wysoką odporność na ścieranie

Cechy powłoki z farby EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA:

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Wydajność:

EKOAKRYLKA TABLICOWA – z 1 l farby 8 m² przy jednokrotnym malowaniu. 
Zaleca się nakładać co najmniej dwie warstwy. 
EKOAKRYLKA TABLICOWA MAGNETYCZNA 2w1 – z 1 l farby 5 m² przy  
jednokrotnym malowaniu. Zaleca się nakładać co najmniej trzy warstwy. 

EKOAKRYLKI
farby tablicowe

AKRYLKI
wyroby do dekoracyjnego wykańczania ścian  
i sufitów wewnątrz pomieszczeń

WYSOKIEJ JAKOŚCI, WODOROZCIEŃCZALNA FARBA LATEKSOWA

ZASTOSOWANIE

•  AKRYLKA GRUNT przeznaczona do przygotowywania powierzchni 
przed malowaniem farbami emulsyjnymi. Zwiększa wydajność farb 
nawierzchniowych, wyrównuje chłonność podłoża, poprawia krycie  
i zapewnia oddychanie ścian.

•  AKRYLKA farba lateksowa przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego 
malowania głównie sufitów, ale i ścian z zapraw cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych, gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych 
wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana zarówno do pomieszczeń 
mieszkalnych jak i obiektów użyteczności publicznej, tj. szkoły, przedszkola, 
itp.

•  AKRYLKA PREMIUM farba lateksowa o bardzo wysokiej jakości, tworząca 
powłoki o bardzo dobrym kryciu i o ekstremalnie wysokiej odporności, 
szczególnie na szorowanie na mokro z detergentem, na zabrudzenia.  
Z powłoki łatwo usuwa się plamy i zabrudzenia. Służy do ochronno-
dekoracyjnego malowania ścian z zapraw cementowych, cemento-
wowapiennych, wapiennych, gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych 
wewnątrz pomieszczeń. AKRYLKA PREMIUM może być stosowana zarówno 
do pomieszczeń mieszkalnych jak i obiektów użyteczności publicznej,  
tj. szkoły, przedszkoła, itp.

•  AKRYLKA KUCHNIA & ŁAZIENKA farba lateksowa to bardzo wysokiej 
jakości, wodorozcieńczalna farba tworząca powłoki o bardzo dobrym 
kryciu i o ekstremalnie wysokiej odporności, szczególnie na szorowanie 
na mokro z detergentem oraz na zabrudzenia. Z powłoki AKRYLKI  
KUCHNIA & ŁAZIENKA łatwo usuwa się plamy i zabrudzenia.

AKRYLKI występują w białym kolorze. Po uzgodnieniu możliwe jest 
dokolorwanie do wzornika RAL lub NCS. AKRYLKA LAZURA jest bezbarwnym, 
półmatowym lakierem, który można łączyć z brokatem.

KOLORYSTYKA
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Farba STYRODUREX przeznaczona jest do malowania:

•  malowania powierzchni styropianowych (styrodurowych) na zewnątrz 
jak i wewnątrz pomieszczeń

ZASTOSOWANIE

AKRYLOWA, WODOROZCIEŃCZALNA  

Farba STYRODUREX dostępna jest w 4 kolorach podstawowych oraz może być  
kolorowana zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS. 

Wydajność:

Z 1 l farby 8 m² przy jednokrotnym malowaniu.
Zaleca się nakładać co najmniej dwie warstwy.

Cechy powłoki z farby STYRODUREX

• odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
• odporna na ścieranie
• doskonale przyczepna do podłoża
• farba jest dostępna w kolorach według Karty

KOLORYSTYKA

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.
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STYRODUREX 
farba do styropianu

AKRYLOWA, WODOROZCIEŃCZALNA, 
PÓŁMATOWA

ZASTOSOWANIE

AKRYLKA LAZURA akrylowy, wodorozcieńczalny lakier, ochronno-
dekoracyjny stosowany wewnątrz pomieszczeń na powierzchnie uprzednio 
pomalowanych farbami ściennymi. Tworzy powłoki łatwe do utrzymania  
w czystości, zmywalne. Nadaje się na lamperie. Jest oparty na nowoczesnych 
surowcach, niezawierających szkodliwych substancji.

AKRYLKA LAZURA stosowany wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać łatwe 
do utrzymania w czystości, w pełni odporne na szorowanie powierzchnie.
AKRYLKA LAZURA polecana jest głównie do pomieszczeń intensywnie 
użytkowanych takich jak: korytarze, pokoje, klatka schodowa oraz do obiektów 
użyteczności publicznej, tj. szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia. 
AKRYLKA LAZURA doskonale nadaje się do malowania lamperii.
AKRYLKA LAZURA można łączyć z brokatem co daje ciekawy efekt dekoracyjny.

•  Powłoka AKRYLKI LAZURY charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do 
podłoża, wysoką twardością, odpornością na szorowanie

•  Powłoka AKRYLKI LAZURY wydobywa głębie i nasycenie koloru nadając 
wykończenie

•  AKRYLKA LAZURA dostosowana jest do aplikacji: do metody natrysku 
pneumatycznego, do natrysku hydrodynamicznego, pędzlem, wałkiem

•  występuje w satynowym lub matowym wykończeniu

Cechy powłoki z farby AKRYLKA LAZURA

Wydajność:

Przy jednokrotnym malowaniu: do 10 m2 z 1 litra.

AKRYLKA LAZURA
lakier lamperyjny

WŁAŚCIWOŚCI
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IMPREGNOWANIE POWIERZCHNI 
W BUDOWNICTWIE

Impregnacja to metoda powszechnie stosowana w technologiach  
budowlanych. Długotrwałą ochronę budowli betonowych i żelbetowych 
może zapewnić impregnacja hydrofobizująca przeciwdziałająca wnikaniu 
wody zawierającej szkodliwe dla betonu i zbrojenia substancje.

Nasz produkt – BETONLUX silikonowy impregnat 
– IMPREGNAT DO DACHÓWKI

Nanoszenie impregnatów daje dodatkowe korzyści jak wzmacnianie 
podłoży podatnych na erozję jak np. piaskowiec. Piaskowiec zabezpieczony 
nie będzie wietrzał i będzie miał podwyższoną odporność na korozję 
biologiczną. Także inne podłoża wymagają wzmocnienia jak np. stare 
cegły, tynki, powierzchnie przeznaczone do malowania renowacyjnego.

Nasze produkty –  PIASKOWIECLUX impregnat do piaskowca 
– HYDROAKSILUX impregnat woskowy
– AKSILUX impregnat uniwersalny 

Wprowadzanie impregnatów na powierzchnie materiałów budowlanych 
to także ochrona przed graffiti. Impregnat o tych właściwościach utrudnia 
nanoszenie graffiti, a przede wszystkim daje możliwość łatwego ich 
usuwania.

Nasz produkt – ANTYGRAFFITI impregnat 

Kostka brukowa z czasem płowieje. Odświeżenie kostki kolorowymi 
impregnatami daje zaskakujący efekt. 

Nasz produkt  –  KOLORBRUK impregnat koloryzujący
–  KOLORBRUK impregnat bezbarwny
–  KOLORBRUK zmywacz wykwitów
–  KOLORBRUK preparat do czyszczenia

Nasz produkt  –  RUSZTOMAL koncentrat do rusztowań drewnianych
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IMPREGNAT HYDROFOBIZUJĄCY,  
SILIKONOWY, WODOROZCIEŃCZALNY

ZASTOSOWANIE

•  zabezpieczania podłoży mineralnych takich jak beton, żelbeton np. 
mosty, kostka brukowa, płyty peronów kolejowych, płyty chodnikowe, 
beton architektoniczny, galanteria betonowa

•  ochronnej hydrofobizacji konstrukcji ceglanych, kamiennych,  
z betonu a także włóknobetonu

BETONLUX występuje w dwu wersjach:
• wersja A –  impregnat do hydrofobizacji powierzchni mineralnych 

bez przemalowywania farbą
• wersja B –  impregnat do hydrofobizacji powierzchni mineralnych  

z przemalowywaniem farbą ochronną np. AKSILBETEM

BETONLUX przeznaczony jest do:

KOLORYSTYKA

•  nadaje hydrofobowość zabezpieczonej powierzchni, zabezpiecza 
powierzchnię przed wilgocią, opadami atmosferycznymi

• zwiększa żywotność zabezpieczonych powierzchni
• zabezpiecza przed korozją betonu
• zwiększa mrozoodporność
•  zabezpiecza przed zanieczyszczeniami, solami odladzającymi,  

polepsza odporność na warunki atmosferyczne i czynniki agresywne
•  zgodny z normą PN-EN 1504-2:2006– Systemy ochrony 

powierzchni betonu

WŁAŚCIWOŚCI

BETONLUX
impregnat do betonu

BETONLUX jest wyrobem bezbarwnym.
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HYDROAKSILUX
impregnat woskowy

IMPREGNAT HYDROFOBIZUJĄCY, 
AKRYLOWO-WOSKOWY, WODOROZCIEŃCZALNY

ZASTOSOWANIE

HYDROAKSILUX przeznaczony jest do:  
•  wzmocnienia i ochrony podłoży, zwłaszcza sypiących się, w tym starej 

cegły, tynków, szczególnie wewnątrz pomieszczeń, gdzie konieczne 
jest nadanie powierzchni dużej odporności na wilgoć i wodę  
i zanieczyszczenia

•  zabezpieczenia eternitu, dwukrotne nałożenie impregnatu wzmacnia 
eternit. Tak zaimpregnowana powierzchnia nie wymaga malowania 
farbą do eternitu

•  nadaje hydrofobowość zabezpieczonej powierzchni, zapobiega 
nasiąkaniu powierzchni wodą

•  zwiększa odporność powierzchni na wilgoć i zabrudzenia
• pozwala na utrzymanie powierzchni w czystości
• zapobiega osypywaniu się luźno związanych powierzchni
•  w przypadku powierzchni betonowych barwionych w masie  

impregnat ożywia ich kolor
•  na powierzchniach niebarwionych daje efekt wilgotnej 

powierzchni

WŁAŚCIWOŚCI

IMPREGNAT 
DO DACHÓWKI

IMPREGNAT SILIKONOWO-SILOKSANOWY, 
WODOROZCIEŃCZALNY

ZASTOSOWANIE

IMPREGNAT DO DACHÓWKI przeznaczony jest do:

• impregnacji hydrofobizującej dachówek betonowych i ceramicznych;
• impregnacji kostki brukowej, płyty chodnikowych i tarasowych, 
• betonu architektonicznego, galanterii betonowej, piaskowca;
•  ochronnej hydrofobizacji cegieł, betonowych i gipsowych płytek 

ściennych.

Działa ochronnie i dekoracyjnie i posiadającym zdolność penetracji  
w głąb podłoża. Zabezpiecza przed szkodliwym działaniem wody, mrozu 
i zanieczyszczeń atmosferycznych.

•  nadaje hydrofobowość zabezpieczonej powierzchni, zabezpiecza 
powierzchnie przed wilgocią, opadami atmosferycznymi;

• zwiększa żywotność zabezpieczonych powierzchni;
• zabezpiecza przed korozją betonu;
• zwiększa mrozoodporność;
• zabezpiecza przed zanieczyszczeniami, solami odladzającymi;
•  polepsza odporność na warunki atmosferyczne i na agresywne 

czynniki;
• może wpływać na kolor podłoża impregnowanego (przyciemnienie).

WŁAŚCIWOŚCI
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IMPREGNAT OCHRONNO-WZMACNIAJĄCY,
AKRYLOWY, WODOROZCIEŃCZALNY

ZASTOSOWANIE

AKSILUX stosuje się wszędzie tam gdzie wymagane jest 
przygotowanie i wzmocnienie powierzchni przed malowaniem  
farbami lub nakładaniem materiałów wykończeniowych np.: płytek, 
paneli, wykładzin, tapet itp. Stosuje się do podłoży betonowych 
np. dachówek betonowych, powierzchni eternitowych, włókno-
cementowych, do tynków mineralnych, akrylowych, płyt gipsowo-
kartonowych, ścian przed szpachlowaniem i po szpachlowaniu, płyt 
wiórowych.

Impregnat przeznaczony jest do wymalowań zewnętrznych  
i wewnętrznych:
• dachówki betonowe
• eternit, płyty acekolowe, płyty włóknobetonowe
•  ogrodzenia betonowe, elementy galanterii betonowej np. okładziny 

ścienne
• fasady, tynki mineralne, tynki akrylowe
•  powierzchnie pod klej do sytemu dociepleń
•  ściany wewnętrzne, sufity, płyty gipsowo-kartonowe, powierzchnie 

szpachlowane
• posadzki betonowe, podłoża pod wylewki samopoziomujące
• płyty wiórowe

•  dzięki dużej zdolności do penetracji w podłoże migruje w nie,  
wiążąc je i wzmacniając nawet bardzo luźno związane powierzchnie 
takie jak osypujące się tynki, farby kredowe itp.

•   wypełnienie porów podłoża żywicą akrylową wyrównuje  
chłonność całej powierzchni oraz zmniejsza zużycie farb  
nawierzchniowych i polepsza ich przyczepność do  
zaimpregnowanych powierzchni

•   w przypadku dachówek betonowych i eternitów stanowi niezbędny 
element sytemu renowacji tych powierzchni poprzez wpływanie na 
polepszenie przyczepności farby do powierzchni

•   impregnat nie zmienia paroprzepuszczalności podłoży,  
na które jest stosowany.

WŁAŚCIWOŚCI
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PIASKOWIECLUX
impregnat do piaskowca

IMPREGNAT OCHRONNO-WZMACNIAJACY,
AKRYLOWO-SILIKONOWY, WODOROZCIEŃCZALNY

ZASTOSOWANIE

PIASKOWIECLUX przeznaczony jest do:
•  wzmocnienia i ochrony piaskowca np. podmurówek i elewacji domów 

oraz ogrodzeń i kominków
•  do płytek elewacyjnych wykonanych z betonu w tym barwionych  

w masie

Nie stosować impregnatu na zewnętrznych poziomych 
powierzchniach.

Impregnat przeznaczony jest do wymalowań zewnętrznych  
i wewnętrznych.

•  nadaje hydrofobowość zabezpieczonej powierzchni, zapobiega 
nasiąkaniu powierzchni 

• zwiększa mrozoodporność
•  zwiększa żywotność zabezpieczonych powierzchni, zapobiega 

erozji kamienia
• zabezpiecza przed korozją biologiczną
• zabezpiecza przed zanieczyszczeniami, solami odladzającymi
•  pozwala na utrzymanie powierzchni w czystości
•   polepsza odporność na warunki atmosferyczne i na agresywne 

czynniki
•   w przypadku powierzchni betonowych barwionych w masie  

impregnat ożywia ich kolor

WŁAŚCIWOŚCI

AKSILUX
impregnat uniwersalny
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KOLORBRUK występuje w 4 kolorach podstawowych:

KOLORYSTYKA

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

szary antracyt czerwony żółty
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ANTYGRAFFITI
impregnat antygraffiti

ŚRODEK DO POWIERZCHNIOWEGO ZABEZPIECZANIA  
PRZED GRAFFITI

ZASTOSOWANIE

ANTYGRAFFITI przeznaczony jest do różnych rodzajów powierzchni 
jak np. beton, tynki mineralne, akrylowe, tynki cementowo-wapienne, 
powierzchnie malowane farbami mineralnymi.

Posiada zdolność penetracji w głąb podłoża. Chroni materiał przed 
graffiti wykonanym farbami w sprayu (olejnymi, akrylowymi itp.), 
wodoodpornymi markerami, tuszem. Stanowi również ochronę przed 
zanieczyszczonym powietrzem, kwaśnymi deszczami i wilgocią.  
Nie hamuje procesu dyfuzji, stanowi jednocześnie powłokę 
hydrofobizującą. Jest bezbarwny.

ANTYGRAFFITI tworzy powłokę ochronną tzw. zmywalną tzn. 
w trakcie usuwania graffiti usunięta zostaje również powłoka  
z ANTYGRAFFITI. W miejscu wykonanego czyszczenia należy  
ponownie nałożyć ANTYGRAFFITI.

• nadaje odporność przed graffiti
• nadaje hydrofobowość zabezpieczonej powierzchni, 

 zabezpiecza powierzchnie przed wilgocią, opadami atmosferycznymi
• zwiększa żywotność zabezpieczonych powierzchni
• zwiększa mrozoodporność
• zabezpiecza przed zanieczyszczeniami

WŁAŚCIWOŚCI

AKRYLOWO-SILIKONOWY, WODOROZCIEŃCZALNY

ZASTOSOWANIE

KOLORBRUK przeznaczony jest do impregnacji chłonnych podłoży 
mineralnych jak:

• betonowa kostka brukowa
• galanteria betonowa
• betonowe okładziny elewacyjne 

KOLORBRUK impregnat koloryzujący do betonu:
•  posiada zdolność do penetracji w głąb podłoża i zabezpiecza przed 

szkodliwym działaniem wody i mrozu, a tym samym zwiększa 
żywotność podłoża betonowego

•  pozwala ożywić kolor powierzchni betonowych barwionych  
w masie oraz ukryć defekty kolorystyczne, plamy i przebarwienia, 
nierówności wybarwienia

•  pozwala nadać kolor powierzchni betonowej niebarwionej 
fabrycznie

• wzmacnia odporność na zabrudzenia

WŁAŚCIWOŚCI

KOLORBRUK
impregnat koloryzujący do betonu

Wydajność:

Wydajność zależy od struktury powierzchni i nasiąkliwości podłoża – zaleca się 
wykonanie próby zużycia. Wydajność z 1 l waha się od 6-8 m2 dla jednokrotnego 
nałożenia. 
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ZASTOSOWANIE

KOLORBRUK
impregnat bezbarwny
preparat do czyszczenia
zmywacz wykwitów
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KOLORBRUK IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ BEZBARWNY
Impregnat hydrofobizuje podłoże betonowe, zwiększając tym 
samym jego mrozoodporność i żywotność.

Wydajność: z 1 L – 4-8 m2

Opakowanie 1L, 5L 

KOLORBRUK PREPARAT DO CZYSZCZENIA KOSTKI
Preparat usuwa zanieczyszczenia. Ulega biodegradacji.

Wydajność: Zazwyczaj 0,5l koncentratu wystarcza do 20 ± 50m2

powierzchni (w zależności od stopnia zabrudzenia).
Opakowanie 1L, 5L 

KOLORBRUK ZMYWACZ WYKWITÓW 
Zmywacz skutecznie usuwa wykwity węglanowe powstające  
w postaci białych plam i nacieków na produktach z betonu typu:  
• kostka brukowa  
• bloczki ogrodzeniowe 
• okładziny ścienne.

Wydajność: z 1 L – 3-6 m2

Opakowanie 1L, 5L

ZASTOSOWANIE

WŁAŚCIWOŚCI

GRZYBOBÓJCA
środek zwalczający grzyby i glony

Preparat GRZYBOBÓJCA o działaniu grzybo – i glonobójczym,  
przeznaczony jest do konserwacji konstrukcji murowanych oraz  
materiałów budowlanych innych niż drewno np. powierzchnie  
murów, elewacje budynków, w tym systemy ociepleń, tynki, beton, 
wapienie, kamienie, itp. materiały. Do stosowania na zewnątrz  
i wewnątrz budynków. Do powszechnego stosowania.

Preparat GRZYBOBÓJCA nanieść na porośnięte podłoże za pomocą 
pędzla, szczotki, wałka lub metodą natryskową. Pozostawić na  
12 do 24 godzin. Działanie biobójcze pojawia się w czasie kontaktu  
1 godziny od naniesienia produktu na zanieczyszczone podłoże. 

W trakcie używania preparatu GRZYBOBÓJCA metodą nanoszenia 
pędzlem, szczotką, wałkiem należy stosować rękawice ochronne 
oraz okulary. Przy nanoszeniu preparatu metodą natryskową  
powinny być zabezpieczone drogi oddechowe.

SKUTECZNY ŚRODEK BIOBÓJCZY 

• niezwykle skuteczny środek biobójczy 
• do stosowania na zewnątrz i wewnątrz 
• zwalcza grzyby (pleśnie) i glony (algi)
• posiada słaby zapach
• bezchlorowy
• środek zarejestrowany 
• zabija formy wegetatywne i przetrwalnikowe
•  trwale niszczy mikroorganizmy w odróżnieniu od związków chloru, 

które niszczą tylko formy wegetatywne
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RUSZTOMAL KONCENTRAT dostępny jest w 3 kolorach podstawowych oraz może 
być kolorowany zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS. 

KOLORYSTYKA

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

czerwonyżółty wiśniowy
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ZASTOSOWANIE

WŁAŚCIWOŚCI

RUSZTOMAL
do rusztowań drewnianych

RUSZTOMAL KONCENTRAT przeznaczony jest do zabezpieczenia 
drewnianych elementów rusztowań narażonych na działanie  
zmiennych warunków atmosferycznych.

WODOROZCIEŃCZALNY, AKRYLOWY 

• jest wodorozcieńczalnym, akrylowym wyrobem
• penetruje w drewno trwale go kolorując
•  zawiera środki ochronne dla drewna oraz woski nadające  

hydrofobowość powłoce i zabezpieczające drewno przed  
warunkami atmosferycznymi i promieniowaniem UV

•  na życzenie klienta może być w kolorach zgodnych z kartami  
kolorów RAL i NCS lub wzorcami

KONCENTRAT
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