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SPECYFIKACJA

wodorozdzieńczalna

rozcieńczenie rozpuszczalnikiem

gotowa do użycia

wydajność

pełne wyschnięcie

połysk

pędzel

wałek

rozpylenie

airless

natrysk

kielnia

paca gąbkowa

szpachelka

rękawica

kielnia stalowa

szmatka

gąbka

bufor

kielnia

autoklaw

legend
powłoka przepływowa

zanurzenie

impregnator

temperatura aplikacji

składowanie

PRÓBNIKI KOLORÓW REFERENCYJNYCH

Próbnik kolorów obszaru 115

Próbnik kolorów Spazio 100

Próbnik kolorów Tintoretto

Próbnik kolorów Tucano

Próbnik kolorów NCS

Konkretna karta kolorów

Wybór odcieni wskazanych w próbniku 

kolorów Tintoretto

Wybór odcieni wskazanych w próbniku 

kolorów Tucano

SYMBOLE

LEED 

   TVOC poniżej 1500 µg/m3

   TVOC poniżej 1000 µg/m3

REGULACJA 852

Produkt przeciw pleśni

Raport z testu przeciw pleśni

Certyfikowany produkt

Wydajność wyrażona w zestawieniu odnosi się do 
aplikacji pojedynczej warstwy.
Rozcieńczenie wyraża się według narzędzi, za 
pomocą których możemy nanieść sam produkt.

A115

TT

TU

NCS

CS

TT

TU

A100

Reg.
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EMALIE
K81 TOPCAP LUCIDO

K81 TOPCAP SATIN
K81 TOPCAP OPACO

FARBY AKRYLOWE

K81 UNIVERSALE
K81 QUARZO ACTIVE

K81 AMIANTO

LINEA K81
Dla tych co wymagają
doskonałości 

K81
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Dla tych, którzy wymagają doskonałości
Ci, którzy wybierają K81 wiedzą, że mają to, co najlepsze.

Linia K81 obejmuje produkty o doskonałych parametrach użytkowych, które pozwalają na uzyskanie zawsze nienagannych rezultatów 

zarówno pod względem estetycznym, jak i użytkowym. Rozwiązania, które stanowią gwarancję w czasie.

lin
ia K81

Emalie ścienne

K81 Topcap Lucido
K81 Topcap Satin
K81 Topcap Opaco

Farby akrylowe do ochrony 
elewacji zewnętrznych

K81 Universale
K81 Quarzo Active

Farby do azbestu 
K81 Amianto
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Emalia ścienna do wnętrz i na zewnątrz, o wysokiej 
odporności na zabrudzenia, o wysokich 
właściwościach  kryjcia. Bezwonna o niskiej 
zawartości LZO, nadaje się do stosowania w 
pomieszczeniach takich jak szpitale, szkoły, 
magazyny spożywcze itp. Produkt, który można 
barwić systemem kolorowania AC16. I klasa 
zgodnie z normą PN - EN 13300

K81 Topcap połysk 
Farba wodna ścienna do wnętrz i na 
zewnątrz

emalie na ściany 

Emalia ścienna do wnętrz i na zewnątrz, o wysokiej 
odporności na zabrudzenia, o wysokich 
właściwościach  kryjcia. Bezwonna o niskiej 
zawartości LZO, nadaje się do stosowania w 
pomieszczeniach takich jak szpitale, szkoły, 
magazyny spożywcze itp. Produkt, który można 
barwić systemem kolorowania AC16. I klasa 
zgodnie z normą PN - EN 13300

K81 Topcap Satyna 
Farba wodna ścienna do wnętrz i na 
zewnątrz

Dla tych, którzy wymagają doskonałości

lin
ia K81

Symbologia:

Reg.

Symbologia:

Reg.

7-9 m2/l 7-9 m2/l+5/+30°C +5/+30°C4-6h 4-6hBianco 60-70
Colorato 70-80

5-10% 5-10%5-10% 5-10%0-10% 0-10%

ODPORNY NA MYCIE ORAZ NA SZOROWANIE 
WŁAŚCIWOŚCI DEZYNFEKCYJNE DO ŚRODOWISK O 
WYSOKIM STANDARDZIE HIGIENICZNO-SANITARNYM, 
CERTYFIKAT HACCP
ŁATWA W CZYSZCZENIU I ODPORNA NA ŚCIERANIE  

ODPORNY NA MYCIE ORAZ NA SZOROWANIE 
WŁAŚCIWOŚCI DEZYNFEKCYJNE DO ŚRODOWISK O 
WYSOKIM STANDARDZIE HIGIENICZNO-SANITARNYM, 
CERTYFIKAT HACCP
ŁATWA W CZYSZCZENIU I ODPORNA NA ŚCIERANIE  

+5/+30°C

A115 S100 TT TU NCS K7 AP AP

+5/+30°C

K7A115 S100 TT TU NCS

20-30
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Emalia ścienna do wnętrz i na zewnątrz, o wysokiej 
odporności na zabrudzenia, o wysokich 
właściwościach  kryjcia. Bezwonna o niskiej 
zawartości LZO, nadaje się do stosowania w 
pomieszczeniach takich jak szpitale, szkoły, 
magazyny spożywcze itp. Produkt, który można 
barwić systemem kolorowania AC16. 
I klasa zgodnie z normą PN - EN 13300

K81 Topcap Matt 
Farba wodna naścienna do wnętrz i na 
zewnątrz

Symbologia:

Reg.

7-9 m2/l +5/+30°C4-6h 5-15% 5-15% 0-5%

ODPORNY NA MYCIE ORAZ NA SZOROWANIE 
WŁAŚCIWOŚCI DEZYNFEKCYJNE DO ŚRODOWISK O 
WYSOKIM STANDARDZIE HIGIENICZNO-SANITARNYM, 
CERTYFIKAT HACCP
ŁATWA W CZYSZCZENIU I ODPORNA NA ŚCIERANIE  

APK7

+5/+30°C

A115 S100 TT TU NCS

5-10
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Wysokiej jakości farba wodorozcieńczalna do 
zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, 
nieprzepuszczalna dla wody, nadająca się do 
aplikacji na różnego rodzaju podłożach ze względu 
na doskonałą przyczepność.  Produkt, który można 
barwić systemem kolorowania AC16. 
I klasa zgodnie z normą PN - EN 13300

K81 Universale
Super zmywalna akrylowa farba na bazie wody do wnętrz i na 
zewnątrz

farby akrylowe do elewacji zewnętrznych

Farba wodna do zastosowań zewnętrznych, na 
bazie mączki kwarcowej, odpowiednia do 
nakładania na każdy rodzaj tynku, 
nieprzepuszczalna dla wody. Zapewnia doskonałe 
krycie i zabezpieczenie przed działaniem pleśni i 
glonów Produkt, który można barwić systemem 
kolorowania AC16.
I klasa zgodnie z normą PN - EN 13300

K81 Quarzo Active
Akrylowa farba zewnętrzna na bazie wody, z wysokim 
zabezbieczeniem przeciw pleśni i glonom

Dla tych, którzy wymagają doskonałości

lin
ia K81

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
MATOWE POKRYCIE 
KWARC AKTYWNY

PRZYCZEPNOŚĆ NA RÓŻNYCH PODŁOŻACH 
WYSOKA WYDAJNOŚĆ 
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
ODPORNOŚĆ NA BRUD 

10-12 m2/l +5/+30°C4-6h 15-30% 15-30% 0-10% 9-11 m2/l +5/+30°C4-6h 15-30% 15-30% +5/+30°C+5/+30°C

A115 S100 TT TU NCS CS A115 S100 TU NCS
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Farba wodna na bazie żywic elastomerowych 
przeznaczona do zabezpieczania azbestu przed 
korozją, nieprzepuszczalna dla wody, wypełniająca 
i pokrywająca różnego rodzaju podłoża. 
Certyfikowany produkt do hermetyzacji azbestu

K81 Amianto 
Farba na bazie wody do 
hermetyzacji

azbest

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA UV 
WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ DO RÓŻNYCH 
RODZAJÓW PODŁOŻA
WYSOKIE POKRYCIE

Tipo A: 1,8-2,2 m2/l
Tipo B: 2,2-2,4 m2/l
Tipo C: 2,8-3,2 m2/l

+5/+30°C4-6h 15-25% 15-25% 0-10% +5/+30°C
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Farby do ochrony elewacji zewnętrznych
Idealne połączenie wydajności, bezpieczeństwa i jakości.

Linia Fasadecap obejmuje serię wysokowydajnych produktów outdoorowych. Są to profesjonalne farby o wysokim stopniu 

odporności kolorów na zewnątrz. Charakteryzują się doskonałą siłą krycia i zdolnością do zapewnienia przyczepności do różnego 

rodzaju podłoży.

lin
ia FASADECAP

Farby o wysokiej wydajności 

Unikocap Active

Akryle

Beton Active
Esterno
Esterno Quarzo

Siloksany

Sil2000 Active
Sil 96 Active
Sil96 Quarzo Active
Sil Matt Active
Silvelatura

Elastomerowy

Elasto Active
Elasto Stucco
Elasto Guaina
Gum Tecnocap
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Odporna na pleśń, wodorozcieńczalna farba 
przeciw glonom o matowym wykończeniu, 
wodoodporna i odpowiednio oddychająca, 
stosowana nawet przy temperaturach bliskich zeru, 
zapewniająca przyczepność i krycie. Dzięki 
formulacji opartej na „Hydropliolite” gwarantuje 
maksymalną ochronę i odporność koloru na 
zewnątrz oraz wyjątkową przyczepność, dzięki 
czemu nadaje się do aplikacji bez podkładu. 
Produkt, który można barwić systemem kolorowania 
AC16.

Unikocap Active
Farba matowa z wysokim zabiezpieczeniem 
przeciw pleśni i glonów  

Farby do ochrony elewacji zewnętrznych

lin
ia FASADECAP

9-11 m2/l +2/+30°C3-5h 15-25% 15-25%

Wysoka wydajność akryle

Farba wodna do bezpośredniego nakładania na 
beton, wskazana jako specyficzna 
antykarbonizacja. Odporna na wodę i CO2, 
zachowuje estetykę betonu licowego z efektem 
przeciwpyłowym, aby umożliwić łatwe czyszczenie. 
Produkt, który można barwić systemem kolorowania 
AC16.

Beton Active
Farba na bazie wody zapobiegająca karbonatyzacji do betonu 
przeciw pleśni i glonów 

9-11 m2/l +5/+30°C4-6h 5-15% 5-15% 0-10%

Simbologia:

WYSOKA OCHRONA BETONU 
SILNE KRYCIE 
ODPORNOŚĆ NA PLEŚŃ

NIE POTRZEBUJE PODKŁADU 
DO ZASTOSOWANIA W NISKICH TEMPERATURACH 
WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ 
WODOODPORNOŚĆ 
MATOWE WYKOŃCZENIE

+5/+30°C +5/+30°C

EN 1504-2

PRINCIPI

EN 1504-2

PI-MC-IR

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

A115 S100 TU NCS TU NCS A115 S100
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Wodoodporna farba wodorozcieńczalna 
przeznaczona do różnego rodzaju podłoży. o 
właściwościach wypełniających i kryjących. Wysoka 
jakość zapewnia ochronę i odporność koloru na 
zewnątrz. Produkt, który można barwić systemem 
kolorowania AC16.

Esterno
Zmywalna akrylowa farba na bazie wody do  
powierzchni zewnętrznych

acriliche

9-11 m2/l +5/+30°C4-6h 15-30% 15-30% 0-10%

Nieprzepuszczalna dla wody farba na bazie wody 
o wysokiej kompatybilności i przyczepności do 
różnego rodzaju podłoży. Ze względu na swoje 
właściwości pozwala zamaskować niedoskonałości 
tynku i podobnie jak cała gama na zewnątrz, w 
kolorach o współczynniku odbicia światła LRV>25,  
Produkt, który można barwić systemem kolorowania 
AC16.

Esterno Quarzo
Wypełniająca zmywalna akrylowa farba 
na bazie wody do powierzchni zewnętrznych

8-10 m2/l +5/+30°C4-6h 15-30% 15-30%

Simbologia:

WYSOKIE KRYCIE
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE 
MATOWE WYKOŃCZENIE

WYSOKIE POKRYCIE 
WYSOKA ODPORNOŚĆ 
WYPEŁNIA DROBNE UBYTKI

+5/+30°C +5/+30°C

A115 S100 TU NCS A115 S100 TU NCS
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Przeciwpleśniowa farba przeciw glonom na bazie 
wody, na bazie żywicy siloksanowej, która 
zapewnia doskonałą wodoodporność, stanowiąc 
barierę przed zabrudzeniami przez długi czas. 
Jest wodoodporny i odporny na warunki 
atmosferyczne, łatwy w aplikacji, idealny do 
użytku profesjonalnego, ponieważ jest niezwykle 
kompatybilny i ma doskonałą przyczepność, siłę 
wypełniania i krycie różnych rodzajów 
powierzchni. Będąc siloksanem zapewnia 
elewacjom wysoką oddychalność. Ten produkt 
może być barwiony systemem kolorowania AC16.

Sil2000 Active
Samoczyszcząca farba wodna przeciw pleśni i glonom na bazie  na 
bazie siloksanu

Farby do ochrony elewacji zewnętrznych

lin
ea FASADECAP

10-12 m2/l +5/+30°C4-6h 10-20% 10-20% 0-10%

siloksany

ODPORNOŚĆ NA WODĘ  
I ZABRUDZENIA 
ODPORNOŚĆ NA PYŁ

DYFUZJA PARY 
WODNEJ 
ELASTYCZNY

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI 
POGODOWE 
NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY 
WYKOŃCZENIE MATOWE

Przeciwpleśniowa farba przeciw glonom na bazie 
wody, na bazie żywicy siloksanowej, która 
zapewnia doskonałą wodoodporność, stanowiąc 
barierę przed zabrudzeniami przez długi czas. Jest 
wodoodporny i odporny na warunki 
atmosferyczne i wysoce oddychający, łatwy w 
aplikacji, idealny do użytku profesjonalnego, 
ponieważ jest wyjątkowo kompatybilny i ma 
doskonałą przyczepność, siłę wypełniającą i 
pokrycie różnych rodzajów powierzchni. Odporny 
na warunki atmosferyczne. Ten produkt może być 
barwiony systemem kolorowania AC16.

Sil96 Active
Farba wodna przeciw pleśni i glonów na bazie siloksanu do 
stosowania na zewnątrz 

9-11 m2/l +5/+30°C4-6h 15-30% 15-30%

Symbole:

+5/+30°C +5/+30°C

A115 S100 TU NCS A115 S100 TU NCS
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Farba wodna przeciw glonom i pleśni, składająca 
się z mączki kwarcowej, nieprzepuszczalna dla 
wody i odpowiednio oddychająca, łatwa w 
aplikacji, idealna do użytku profesjonalnego, 
ponieważ jest wysoce kompatybilna i 
charakteryzuje się przyczepnością, mocą 
wypełniania i kryciem na różnych rodzajach 
nośników. Odporny na czynniki atmosferyczne. 
Będąc akrylo-siloksanem zapewnia wysoką 
oddychalność elewacji. Produkt ten może być 
barwiony systemem kolorowania AC16.

Sil96 Quarzo Active
Farba siloksanowa na bazie wody,  przeciwgrzybicza, wypełniająca na 
zewnątrz

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI POGODOWE 
DYFUZJA PARY WODNEJ  
WYKOŃCZENIE MATOWE

8-10 m2/l +5/+30°C4-6h 15-30% 15-30%

Symbole:

+5/+30°C

A115 S100 TU NCS
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Farby do ochrony elewacji zewnętrznych

lin
ea FASADECAP

siloksany

Przeciwpleśniowa, przeciwglonowa farba wodna 
na bazie akrylowych żywic siloksanowych, które 
zapewniają wysoką oddychalność powierzchni. 
Jest nieprzepuszczalny dla wody i wysoce 
oddychający. Dzięki swojej przyczepności, sile 
wypełniającej i kryciu na różnych podłożach 
idealnie nadaje się do użytku profesjonalnego.

Sil Matt Active
Akrylowo-siloksanowa farba do wypełniania powierzchni 
zewnętrznych

8-10 m2/l +5/+30°C4-6h 15-30% 15-30%

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI POGODOWE 
DYFUZJA PARY WODY 
NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ 
WYKOŃCZENIE MATOWE
WYPEŁNIA UBYTKI

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI 
POGODOWE 
DYFUZJA WODY 
WODOODPORNY  
MATOWE WYKOŃCZENIE

+5/+30°C

A115 S100 TU NCS

Farba wodna na bazie żywic siloksanowych, które 
gwarantują doskonałą wodoodporność, 
zapewniając z czasem barierę przed 
zabrudzeniami. Jest wodoodporny i oddychający, 
łatwy w aplikacji, idealny do użytku 
profesjonalnego. Nadaje się do użytku na 
zewnątrz i wewnątrz, kryjący, bezwonny, 
półkryjący, odpowiedni do uzyskania specjalnych 
dekoracji lub "szkliw". Ten produkt może być 
barwiony systemem kolorowania AC16.

Silvelatura 
szkliwo siloksanowe

15-18 m2/l +5/+30°C5-8h 0-35% 0-35% 0-35% 0-35% +5/+30°C

CK
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Farba wodna na bazie elastycznych kopolimerów 
akrylowych z włóknami polietylenowymi, wolna 
od plastyfikatorów, która tworzy odpowiednią 
powłokę odporną na mikropęknięcia. Jest 
wodoodporny i oddychający, o wysokiej 
kompatybilności i właściwościach adhezyjnych, 
mocy wypełniającej i kryciu na różnych rodzajach 
wsparcia. Produkt w kolorach o współczynniku 
odbicia światła LRV>25 nadaje się również jako 
antyspękania w systemach ociepleń. Ten produkt 
może być barwiony systemem kolorowania AC16.

Elasto Active
Elastomerowa, wodorozcieńczalna farba przeciw pleśni i glonów, z 
włóknem szklanym

+5/+30°C4-5h0-10%

elastomery

WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
ODPORNY NA MIKROPĘKNIĘCIA 
NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY  
GŁADKIE WYKOŃCZENIE

WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ 
ODPORNY NA ZASADY 
IDEALNY NA PĘKNIĘCIA

Szpachlówka odpowiednia do wypełniania dziur i 
pęknięć na ścianach wewnątrz i na zewnątrz. Jest 
to pasta złożona z elastycznych kopolimerów 
akrylowych i włókien syntetycznych, które tworzą 
powłokę odporną na mikropęknięcia. Schnie 
szybko i jednolicie, nie wymaga wstępnej obróbki. 
Utrzymuje wysoką elastyczność w czasie nawet w 
temperaturach poniżej 0°C. Kolor: biały.

Elasto Stucco 
Elastomerowa szpachlówka 

6-7 m2/l +5/+30°C12-16h 5-10% 5-10% +5/+30°C +5/+30°C

A115 S100 TU NCS
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Farby do ochrony elewacji zewnętrznych

lin
ia FASADECAP

elastomery

Produkt syntetyczny w dyspersji wodnej tworzący 
ciągłą wodoodporną powłokę gumową. Będąc 
produktem płynnym do nakładania na podłoże, daje 
możliwość tworzenia ciągłych membran do 
hydroizolacji, bez problemu łączy pomiędzy 
arkuszami hydroizolacji (osłony smołowane). 
Biały kolor.

Elasto Guaina 
Farba elastomerowa

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ZASADY
WODOODPORNOŚĆ
ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI 
ATMOSFERYCZNE

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ZASADY 
NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY 
WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ 
DOPUSZCZONY LEKKI RUCH PIESZY

Produkt hydroizolacyjny w dyspersji wodnej, który 
tworzy ciągłą wodoodporną gumową powłokę.  
Zapewnia odporność na promienie UV i czynniki 
zewnętrzne oraz dopasowuje się do dowolnej 
geometrii powlekanej powierzchni. Kolor: Szary.

Gum Tecnocap 
Płynna elastomerowa osłona

2-2,7 m2/l1,5-2 m2/Kg +5/+30°C+5/+30°C 24h8-10h +5/+30°C +5/+30°C
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SYSTEM SILOKSANOWY

SYSTEM AKRYLOWY

KAPSULOWANIE AZBESTU 

SYSTEM ANTYWĘGLOWY 

SYSTEM ELASTOMEROWY

nasze SYSTEMY

SYSTEM SILOKSANOWY

PODKŁAD

WYKOŃCZENIE

SZKLIWO

Murisol 
Linea GRIPCAP
Barwiony podkład na bazie 
rozpuszczalnika do 
zastosowań zewnętrznych

Murisol W
Linea GRIPCAP
Barwiony podkład ścienny na 
bazie hydropliolitu do wnętrz 
i na zewnątrz

Silofix
Linea GRIPCAP
Przezroczysty siloksanowy 
podkład do ścian na 
zewnątrz

• Idealny do nowych podłoży wykonanych z tynków cementowych i miarowych

Sil2000 Active 
Linea FASADECAP
Samoczyszcząca 
farba wodna przeciw 
pleśni i glonom na 
bazie siloksanu

Sil96 Active
Linea FASADECAP
Farba wodna przeciw 
pleśni i glonów na 
bazie siloksanu do 
stosowania na 
zewnątrz

Sil96 Quarzo Active
Linea FASADECAP
Siloksanowa farba 
wodna, przeciwgrzybicza, 
wypełniająca na zewnątrz

Sil Matt Active
Linea FASADECAP
Akrylowo-siloksanowa farba 
przeciwpleśniowa, 
przeciwglonowa, do 
wypełniania powierzchni 
zewnętrznych

Silvelatura 
Linea FASADECAP 
szkliwo siloksanowe
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PODKŁAD

WYKOŃCZENIE

WYKOŃCZENIE

Murisol 
Linea GRIPCAP
Barwiony podkład na bazie 
rozpuszczalnika do 
zastosowań zewnętrznych

Murisol W
Linea GRIPCAP
Barwiony podkład ścienny na bazie 
hydropliolitu do wnętrz i na zewnątrz

• Idealny do nowych podłoży wykonanych z tynków cementowych, wstępnie mieszanych i miarowych, żelbetu, prefabrykatów betonowych

• Idealny do nowych podłoży wykonanych z tynków cementowych, wstępnie mieszanych i miarowych, żelbetu, prefabrykatów betonowych

K81 Universale
Linea K81
Uniwersalna akrylowa super 
zmywalna farba na bazie wody 
do wnętrz i na zewnątrz

K81 Quarzo Active
Linea K81
Matowa, wypełniająca 
farba przeciwpleśniowa na 
bazie wody, zapobiegająca 
powstawaniu alg

Esterno
Linea FASADECAP
Matowa farba akrylowa 
na bazie wody na 
zewnątrz

Esterno Quarzo
Linea FASADECAP
Matowa akrylowa farba 
wypełniająca na bazie 
wody na zewnątrz

SYSTEM AKRYLOWY

K81 Topcap Lucido
Linea K81
Emalia na bazie wody do 
wnętrz i na zewnątrz

K81 Topcap Satin
Linea K81
Emalia na bazie wody do 
wnętrz i na zewnątrz

K81 Topcap Opaco
Linea K81
Emalia na bazie wody do 
wnętrz i na zewnątrz

PODKŁAD

Murisol 
Linea GRIPCAP
Barwiony podkład na bazie 
rozpuszczalnika do 
zastosowań zewnętrznych

Murisol W
Linea GRIPCAP
Barwiony podkład wodny na 
bazie hydropliolitu  do wnętrz 
i na zewnątrz

Acrilifix Special
Linea GRIPCAP
Zmikronizowany, 
przezroczysty podkład na 
bazie wody na zewnątrz
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Beton Active
Linea FASADECAP
Antykarbonacyjna wodna 
farba przeciw pleśni i glonów 
do cementu

• Type A
(na zewnątrz)

• Idealny do nowych powierzchni żelbetowych, prefabrykatów cementowych

ASBESTOS ENCAPSULATING SYSTEM

SYSTEM ANTYWĘGLOWY

PODKŁAD

WYKOŃCZENIE

Acrilifix Special
Linea GRIPCAP

Zmikronizowany, przezroczysty 
podkład na bazie wody na 
zewnątrz

K81 Amianto 
Linea K81
Farba hermetyzująca azbest

Murisol 
Linea GRIPCAP
Barwiony podkład na bazie 
rozpuszczalnika do zastosowań 
zewnętrznych

PODKŁAD

WYKOŃCZENIE

• Type C
(niewidoczne)

Murisol W
Linea GRIPCAP
Barwiony podkład wodny na 
bazie hydropliolitu  do wnętrz 
i na zewnątrz

K81 Amianto 
Linea K81
Farba hermetyzująca azbest

• Type B
(do wewnątrz)

Murisol 
Linea GRIPCAP
Barwiony podkład na bazie 
rozpuszczalnika do 
zastosowań zewnętrznych

e

EN 1504-2

PRINCIPI

EN 1504-2

PI-MC-IR

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA



24

WYPEŁNIACZ

WYKOŃCZENIE

PODKŁAD

Elasto Guaina 
Linea FASADECAP 
Pokrycie dachu

Elasto Stucco 
Linea FASADECAP 
Elastomerowa szpachlówka włóknista

Elasto Active 
Linea FASADECAP
Elastomerowy na bazie wody
farba włóknista przeciw pleśni i 
glonów

• Idealny do powierzchni wykazujących pęknięcia w tynkach cementowych, tynkach zaprawowych, żelbecie, prefabrykatach betonowych i starej farbie

SYSTEM ELASTOMEROWY

Unikocap Active
Linea FASADECAP
Matowe wypełnienie 
przeciwpleśniowe podkład/
wykończenie przeciw glonom

• Idealny do nowych podłoży wykonanych z tynków cementowych i miarowych, żelbetu, prefabrykatów betonowych

PRODUKTY DO STOSOWANIA BEZPOŚREDNIO NA PODŁOŻU

Murisol 
Linea GRIPCAP
Barwiony podkład na bazie rozpuszczalnika 
do zastosowań zewnętrznych

Murisol W
Linea GRIPCAP
Barwiony podkład wodny na 
bazie hydropliolitu  do wnętrz 
i na zewnątrz
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Tynki zewnętrzne
Powłoki teksturowe Thermocap to produkty wysokiej jakości, które zapewniają wysoką ochronę oraz zapewniają zwarte i 
jednorodne wykończenie. Występują w szerokiej gamie kolorystycznej, idealnie nadają się do malowania i konserwacji 
zewnętrznych systemów ociepleń, w odcieniach o współczynniku odbicia światła LRV>25.

lin
ea THERMOCAP

Tynki zewnętrzne

Silintonachino Active
Siloxcap Active
Siloxsil Active
Muriplast Active
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Powłoka na bazie żywic siloksanowych, składająca 
się z wyselekcjonowanych ziaren kwarcu z 
domieszką przeciwgrzybiczą, przeciwpleśniową, 
wskazana do ochrony, oddychalności i 
wodoodporności elewacji zewnętrznych. Jest 
idealny do systemów osuszania, okładzin 
zewnętrznych i renowacji budynków o znaczeniu 
historycznym. Ten produkt może być barwiony 
systemem kolorowania AC16.

Silintonachino Active
Powłoka siloksanowa wzmocniona włóknem siloksanowym 
przeciw pleśni i glonom o zwartym efekcie

Tynki zewnętrzne

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE
ODPORNOŚĆ NA MIKROPĘKNIĘCIA
ODPORNOŚCI NA PLEŚNIE I BRUD 
DOSKONAŁE KRYCIE

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE 
ODPORNOŚĆ NA MIKROPĘKNIĘCIA
BARIERA NA DYFUZJĘ PARYWODNEJ  
DOSKONAŁE KRYCIE

Okładzina ścienna na bazie żywic 
akrylosiloksanowych, z dodatkami przeciw pleśni 
i glonom, w składzie wyselekcjonowanego kwarcu 
ziarnistego. Pozwala wyrównać nierówności 
podłoża i może być stosowany tam, gdzie 
występuje niejednorodność estetyczna lub 
chłonna podłoża. Produkt, który można barwić 
systemem kolorowania AC16.

Siloxcap Active
Odporna na pleśń i glony, wzmocniona włóknem akrylowym 
siloksanowa okładzina ścienna o zwartym efekcie

Tynki zewnętrzne

lin
ea THERMOCAP

Symbols: Symbols:

Consumer: 1000: 1,8 Kg/ m2

Consumer: 1200: 2,3 Kg/ m2

Consumer: 1500: 2,8 Kg/ m2

+5/+30°C24h +5/+30°C0-3%

TU

Consumer: 1000: 1,8 Kg/ m2

Consumer: 1200: 2,3 Kg/ m2

Consumer: 1500: 2,8 Kg/ m2

+5/+30°C24h +5/+30°C0-3%

TU

EN 15824 EN 15824
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Mineralna powłoka ścienna na bazie krzemianu, 
z dodatkiem antyalgowego środka przeciw 
pleśniowego, skomponowana z 
wyselekcjonowanego kwarcu ziarnistego. Nadaje 
się do ochrony i dekoracji zewnętrznych 
powierzchni ścian, w szczególności jako 
wykończenie powłok termicznych i systemów 
osuszających. Ten produkt może być barwiony 
systemem kolorowania AC16.

Siloxsil Active
Powłoka ścienna na bazie krzemianu wzmocniona włóknem 
krzemianowym, odporna na pleśń i glon, o zwartym efekcie

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE 
ODPORNOŚĆ NA MIKROPĘKNIĘCIA 
ODPORNOŚĆ NA DYFUZJĘ PARY WODNEJ

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE 
ODPORNOŚĆ NA MIKROPĘKNIĘCIA
ODPORNOŚĆ NA DYFUZJĘ PARY WODNEJ

Akrylowa powłoka ścienna z dodatkiem formy 
przeciw glonom na zewnątrz, wykonana z 
wyselekcjonowanego kwarcu ziarnistego. 
Zapewnia siłę wypełniającą i maskującą 
pozwalającą na wyrównanie nierówności 
podłoża. Ten produkt może być barwiony 
systemem kolorowania AC16.

Muriplast Active
Powłoka na bazie krzemianu wzmocniona włóknem, na pleśń, lub 
zwartym gwałem

Symbols: Symbols:

EN 15824 EN 15824

Consumer: 1000: 1,8 Kg/ m2

Consumer: 1200: 2,3 Kg/ m2

Consumer: 1500: 2,8 Kg/ m2

Consumer: 1000: 1,8 Kg/ m2

Consumer: 1200: 2,3 Kg/ m2

Consumer: 1500: 2,8 Kg/ m2

+5/+30°C24h +5/+30°C0-3%

TU

+5/+30°C24h +5/+30°C0-3%

TU
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Produkty na bazie wapna i krzemianu
Szeroki wybór produktów opracowanych z surowców o niskim wpływie na środowisko, z najwyższym szacunkiem dla klienta-

użytkownika i środowiska. Rozwiązania charakteryzujące się równowagą pomiędzy wydajnością a dbałością o naturę, doskonałą 

syntezą technologii, profesjonalizmem i szacunkiem do człowieka.

lin
ea MINERALCAP

Produkty na bazie wapna

Calce 
Grassello
Marmorino Veneziano
Marmorino
Travertino
Travertino Dry
Puntinato A
Puntinato B

Produkty na bazie 

krzemianów

Silicap

Biohome
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na bazie wapna

Produkty na bazie wapna i krzemianu

lin
ea MINERALCAP

Mineralna powłoka ścienna na bazie wapna , łatwa 
w aplikacji, o szybkim czasie schnięcia. 
Charakteryzuje się wysoką dyfuzją pary wodnej, 
aby zapewnić suchość ścian i uniknąć kondensacji w 
pomieszczeniach takich jak kuchnie i łazienki. Jest 
łatwy do polerowania i zapewnia kompaktowe 
wykończenie. Kolory zgodnie z określonym 
folderem. Produkt, który można barwić systemem 
kolorowania AC16.

Grassello
Stiuk wapienny

ŁATWO POLEROWANY 
WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ

2,5-3,3 m2/kg +10/+30°C4-6h

Simbologia:

+5/+30°C

CS

15-20%

Mineralna farba ścienna na bazie wapna lotnego, 
łatwa w aplikacji, dobrze kryjąca. Charakteryzuje 
się wysoką dyfuzją pary wodnej oraz wysoką 
oddychalnością. Produkt, który można barwić 
systemem kolorowania AC16.

Calce
Farba mineralna do wnętrz i na zewnątrz 

MATOWE WYKOŃCZENIE 
NATURALNY PRODUKT
WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ

7-9 m2/Kg +10/+30°C4h 15-20%

Simbologia:

+5/+30°C

TU
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WYSOKA DYFUZJA PARY 
WODNEJ
WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ
WYSOKA ODPORNOŚĆ NA 
PLEŚNIE

WYSOKA DYFUZJA PARY 
WODNEJ
WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ
WYSOKA ODPORNOŚĆ NA 
PLEŚNIE

Mineralna powłoka ścienna do wnętrz i na 
zewnątrz na bazie wapna powietrznego i mączki z 
mikronizowanego marmuru, łatwa w aplikacji. Ze 
względu na swoją chemiczną naturę nie tworzy 
filmu, ale utwardza   się w reakcji chemicznej z 
podłożem, a dzięki wysokiej alkaliczności ma 
większą odporność na pleśń niż zwykłe farby do 
wnętrz.

Marmorino Veneziano
Powłoka na bazie wapna dekoracyjna

1,3-1,5 m2/kg +10/+30°C12h +5/+30°C

Mineralna powłoka ścienna do wnętrz i na 
zewnątrz na bazie wapna powietrznego, łatwa w 
aplikacji. Ze względu na wysoką alkaliczność ma 
większą odporność na pleśń niż zwykłe farby do 
wnętrz i nadaje się do wykańczania systemów 
osuszania. Wysoka zdolność wypełniania pozwala 
na zwarte i antyczne wykończenie, 
charakteryzujące się różnymi odcieniami i efektami 
chromatycznymi. Kolory zgodnie z określonym 
folderem. Produkt, który można barwić systemem 
kolorowania AC16.

Marmorino
Powłoka dekoracyjna na bazie wapna z efektem marmuru

0,9-1,2 m2/kg +10/+30°C6-8h

Simbologia:

+5/+30°C

CSCS TUTU
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na bazie wapna

Produkty na bazie wapna i krzemianu

lin
ea MINERALCAP

Travertino Dry to sproszkowana okładzina ścienna 
do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, 
oparta na spoiwie mineralnym, co pozwala na 
uzyskanie wykończenia bardzo zbliżonego do 
antycznych tynków obecnych w budynkach 
weneckich. Produkt charakteryzuje się odcieniami i 
efektami chromatycznymi, które zależą od 
umiejętnoś ci i cech dekoratora.

Travertino Dry 
Malowanie proszkowe na bazie wapna

0,9-1,2 m2/kg +5/+30°C6-8h +5/+30°C

Travertino to pastowa okładzina ścienna do 
zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, oparta 
na spoiwie mineralnym, co pozwala na uzyskanie 
wykończenia bardzo zbliżonego do antycznych 
tynków obecnych w budynkach weneckich. Łączy 
niską wodoszczelność z doskonałą dyfuzją pary 
wodnej. Kolory zgodnie z określonym folderem. 
Produkt, który można barwić systemem kolorowania 
AC16.

Travertino
Powłoka dekoracyjna na bazie wapna z efektem trawertynu

0,9-1,2 m2/kg +5/+30°C6-8h

Simbologia:

+5/+30°C

CS

WYSOKA DYFUZJA PARY 
WODNEJ
WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ
WYSOKA ODPORNOŚĆ NA 
PLEŚNIE

WYSOKA DYFUZJA PARY 
WODNEJ
WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ
WYSOKA ODPORNOŚĆ NA 
PLEŚNIE
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Puntinato B to pastowa okładzina ścienna do 
zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych na bazie 
spoiwa mineralnego, która pozwala na uzyskanie 
wykończenia bardzo zbliżonego do antycznych 
tynków obecnych w budynkach w Wenecji. 
Kolor: kremowy biały.

Puntinato B 
Powłoka dekoracyjna na bazie 
wapna

0,7-0,8 m2/kg +10/+30°C12h +5/+30°C

Puntinato A to pastowa okładzina ścienna do 
zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, oparta 
na spoiwie mineralnym, co pozwala na uzyskanie 
wykończenia bardzo zbliżonego do antycznych 
tynków obecnych w budynkach w Wenecji. 
Kolor: różowobiały

Puntinato A 
Powłoka dekoracyjna na bazie 
wapna

0,7-0,8 m2/kg +10/+30°C12h +5/+30°C

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI 
ATMOSFERYCZNE 
WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ
WYKOŃCZENIE Z EFEKTEM 
RUSTYKALNYM

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI 
ATMOSFERYCZNE 
WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ
WYKOŃCZENIE Z EFEKTEM 
RUSTYKALNYM
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Farba wodna ze spoiwami mineralnymi na bazie 
krzemianu potasu o bardzo matowym wykończeniu 
o wysokiej oddychalności, idealna do zastosowań 
w prywatnych lub publicznych środowiskach o 
znaczeniu historyczno-artystycznym. Ze względu na 
swoją chemiczną naturę nie tworzy filmu, lecz 
utwardza   się w wyniku reakcji chemicznej z 
nośnikiem. Może być barwiony systemem 
barwienia AC16.

Silicap
Mineralna farba silikatowa na zewnątrz

na bazie krzemianów

Farba wodna ze spoiwami mineralnymi na bazie 
krzemianu potasu, idealna do zastosowań w 
miejscach prywatnych lub publicznych o znaczeniu 
historycznym i artystycznym. Dzięki swojej recepturze 
z materiałami pochodzenia naturalnego, bez 
rozpuszczalników i plastyfikatorów, jest wysoce 
oddychający i nadaje się do pomieszczeń o dużej 
zawartości pary, takich jak łazienki, kuchnie, pralnie, 
gdzie łatwiej jest tworzyć kondensację 
powierzchniową i pleśń.

Biohome
Mineralna farba silikatowa do wnętrz

Produkty na bazie wapna i krzemianu

lin
ea MINERALCAP

10-20% 5-10%8-10 m2/l 8-10 m2/l+5/+30°C +5/+30°C4-6hSilicap Fix 4-6h10-20% 10-20%10-20% 10-20%

OCHRONA PRZED PLEŚNIĄ  
FUNKCJA OCZYSZCZANIA 
POWIETRZA 
WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ
MATOWE WYKOŃCZENIE

+5/+30°C +5/+30°C

TU

MATOWE WYKOŃCZENIE
KOMPAKTOWE I JEDNORODNE WYKOŃCZENIE
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zastosowanie zewnętrzne

SYSTEMY KRZEMIANOWE

nasze SYSTEMY

SYSTEMY KRZEMIANOWE

• Idealny do nowych podłoży wykonanych z tynków 
cementowych i miarowych, tynków osuszających oraz 
starych farb silikatowych i wapiennych

• Idealny do konserwacji starych farb syntetycznych i powłok 
syntetycznych

PODKŁAD PODKŁAD

Silicap
Linea MINERALCAP
Farba mineralna 
silikatowa na 
zewnątrz

Silicap Fix
Linea GRIPCAP
Przezroczysty 
silikatowy podkład do 
ścian na zewnątrz

WYKOŃCZENIE WYKOŃCZENIE

Silicap
Linea MINERALCAP
Farba mineralna 
silikatowa na 
zewnątrz

Silicap Fix
Linea GRIPCAP
Przezroczysty 
silikatowy podkład do 
ścian na zewnątrz

Unifix fine
Linea GRIPCAP
Podstawa wygładzająco-
łącząca na zewnątrz i 
wewnątrz

Unifix grosso
Linea GRIPCAP
Podstawa wygładzająco-
łącząca na zewnątrz i 
wewnątrz

Silicap
Linea MINERALCAP
Farba mineralna 
silikatowa na 
zewnątrz

Silicap Fix
Linea GRIPCAP
Przezroczysty silikatowy 
podkład do ścian na 
zewnątrz
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Technologia dla dobrego samopoczucia
Szereg rozwiązań, które mogą poprawić jakość życia, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz: rozwiązania termoizolacyjne, farby 

samoczyszczące, farby oczyszczające powietrze.

lin
ea CAPNANOTECH

Fotokatalityczny 

Bioclean Active 

Capclean Active

Izolacja cieplna 

Gradiente Active 

Captherm Active          

25



26

Farba fotokatalityczna do wnętrz, która pozwala 
wyeliminować uciążliwe zapachy oraz wszelkie bakterie i 
pleśnie obecne na powierzchniach, dzięki czemu 
powietrze w pomieszczeniach jest czystsze i zdrowsze. 
Dzięki procesowi fotokatalizy w rzeczywistości 
nanocząstki są aktywowane pod wpływem światła, 
niszcząc zanieczyszczające substancje organiczne. Ze 
względu na swoje działanie oczyszczające idealnie 
nadaje się do zabiegów we wszystkich intensywnie 
uczęszczanych pomieszczeniach, w których higiena jest 
priorytetem i wymagana jest dobra jakość powietrza, 
takich jak szpitale, biura, szkoły, restauracje i bary.

Bioclean Active
Samoczyszcząca, odkażająca, fotokatalityczna farba na bazie 
wody do wnętrz przeciw pleśni

Technologia wellness

lin
ea CAPNANOTECH

9-11 m2/l +5/+30°C4-6h 20-35% 20-35% 0-10% 8-10 m2/l +5/+30°C4-6h 15-30% 15-30% 0-10%

fotokatalityczne

ELIMINUJE ZANIECZYSZCZAJĄCE 
SUBSTANCJE ORGANICZNE 
OCZYSZCZA POWIETRZE
ELIMINUJE NIEPRZYJEMNE ZAPACHY
ODPORNY NA PLEŚNIE

EFEKT SAMOCZYSZCZĄCY

Siloksanowa fotokatalityczna farba zewnętrzna, 
nieprzepuszczalna dla wody, która zapobiega 
niszczeniu elewacji, ponieważ sprzyja usuwaniu 
zanieczyszczeń obecnych w atmosferze. 
Cząsteczki dwutlenku tytanu w obecności światła i 
tlenu są aktywowane przez rozkładające się 
bakterie, mikroorganizmy i zanieczyszczenia 
atmosferyczne, zapewniając działanie 
samooczyszczające i zapobiegające 
zanieczyszczeniom, a tym samym zapobiegając 
powstawaniu pleśni i alg. Produkt, który można 
barwić systemem kolorowania AC16.

Capclean Active
Samoczyszcząca fotokatalityczna farba na bazie wody do 
stosowania na zewnątrz, zapobiegająca powstawaniu pleśni i 
glonów

+5/+30°C +5/+30°C

TU
solo tinte pastello solo tinte pastello

NCS
solo tinte pastello

A115
solo tinte pastello

S100
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termoizolacyjne

WYSOKIE ODBICIE ŚWIATŁA
NISKA PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA 
REDUKCJA MOSTKÓW CIEPŁYCH

Farba termoizolacyjna do zastosowań 
zewnętrznych, poprawiająca rozkład ciepła na 
powierzchni, zapewniająca optymalizację wymiany 
ciepła, która według badań laboratoryjnych wynosi 
5°C. Opracowany z myślą o izolacji letniej i 
zimowej, poprawia właściwości termiczne powłoki, 
a tym samym oszczędza energię. Uzupełniony jest 
również o składniki aktywne, które skutecznie 
przeciwdziałają atakowi bakteryjnemu grzybów i 
alg. Ze względu na doskonałą odporność na 
naprężenia termiczne idealnie nadaje się do 
malowania w fazie konserwacji systemów ociepleń 
zewnętrznych. Produkt, który można barwić 
systemem kolorowania AC16.

Captherm Active
Odporna na pleśń, wodorozcieńczalna, termoizolacyjna farba 
na bazie wody do stosowania na zewnątrz 

7-8 m2/l +5/+30°C4-6h 10-20% 10-20% 10-15% +5/+30°C

Gradiente Active
Termoizolacyjna wodna farba do wnętrz   

Farba antykondensacyjna, skomponowana ze specjalnych 
pustych mikrosfer, które zapewniają niski współczynnik 
przenikania ciepła w celu zapewnienia minimalnej różnicy 
temperatur pomiędzy malowaną powierzchnią a powietrzem. 
Pozwala to uniknąć kondensacji i gwarantuje redukcję wilgoci 
na  ścianach przy mniejszej utracie ciepła i większej 
odporności na ataki bakterii. Dlatego nadaje się do 
pomieszczeń, w których występuje duża ilość pary, takich jak 
łazienki, kuchnie, pralnie, gdzie tworzenie się skroplin 
powierzchniowych i pleśni jest łatwiejsze.

ZMNIEJSZA TWORZENIE SIĘ 
KONDENSATU WEWNĄTRZ  
POPRAWIA IZOLACJĘ 
TERMICZNĄ MIESZKANIA 
REGULUJĘ WYMIANY CIEPŁA

ZWIĘKSZA IZOLACJE AKUSTYCZNE  
WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ 
REDUKUJE MOSTY TERMICZNE

7-9 m2/l +5/+30°C4-6h 0-10% 0-10% 0-10% +5/+30°C

Simbologia:

TU
solo tinte pastello solo tinte pastello

NCS
solo tinte pastello

A115
solo tinte pastello

S100TT
solo tinte pastellosolo tinte pastello

NCS

RAPPORTO DI PROVA
N° 431/2017

MUFFA



40
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Warunki sanitarne i komfort
Rozwiązania zaprojektowane w celu przywrócenia pierwotnych warunków równowagi. Zaawansowane technologicznie produkty 

zdolne do rozwiązywania problemów związanych z wilgocią, agresją biologiczną czy różnego rodzaju plamami.

lin
ea SANACAP

Produkty przeciw pleśni

Gradiente Active
Sana Active
2000 Tix Active
Capwhite Active

Produkty plamoodporne 

Okapa W 

Okapa

Produkty siloksanowe 

Silomur W 

Silomur

Produkty dezynfekujące

A1
B1
C1

Dodatki

A10
B25
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Warunki sanitarne i komfort

lin
ea SANACAP

9-11 m2/l +5/+30°C3h 15-30% 15-30% 0-10%

produkty przeciw pleśni

ODPORNE NA PLEŚNIE, 
DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE 
FUNGICYDOWE 
ODPORNA NA MYCIE I 
ETERGENTY 
WYSOKIE KRYCIE

Zmywalna wodna farba do wnętrz, kryjąca i 
antyrefleksyjna, z dodatkiem grzybobójczym 
gwarantującym odporność na różnego rodzaju 
pleśnie. Zapewnia zwarte i jednorodne 
wykończenie nawet na dużych podświetlanych 
powierzchniach, przy maksymalnej łatwości retuszu. 
Idealnie nadaje się do stosowania w dużych 
środowiskach, w których wykazuje maksymalne 
właściwości antyrefleksyjne.

Sana Active
Super zmywalna, odkażająca, matowa farba na bazie wody 
przeciw pleśni do wnętrz

Simbologia:

+5/+30°C

Gradiente Active
Antypleśniowa, antykondensacyjna, termoizolacyjna wodna farba do 
wnętrz   

7-9 m2/l +5/+30°C4-6h 0-10% 0-10% 0-10% +5/+30°C

Simbologia:

Farba antykondensacyjna, skomponowana ze specjalnych 
pustych mikrosfer, które zapewniają niski współczynnik 
przenikania ciepła w celu zapewnienia minimalnej różnicy 
temperatur pomiędzy malowaną powierzchnią a powietrzem. 
Pozwala to uniknąć kondensacji i gwarantuje redukcję wilgoci 
na  ścianach przy mniejszej utracie ciepła i większej 
odporności na ataki bakterii. Dlatego nadaje się do 
pomieszczeń, w których występuje duża ilość pary, takich jak 
łazienki, kuchnie, pralnie, gdzie tworzenie się skroplin 
powierzchniowych i pleśni jest łatwiejsze.

ZMNIEJSZA TWORZENIE SIĘ 
KONDENSATU WEWNĄTRZ  
POPRAWIA IZOLACJĘ TERMICZNĄ 
MIESZKANIA
REGULUJĘ WYMIANY CIEPŁA

ZWIĘKSZA IZOLACJE 
AKUSTYCZNE
WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ 
REDUKUJE MOSTY 
TERMICZNE

TT
solo tinte pastello solo tinte pastello

NCSTT
solo tinte pastello solo tinte pastello

NCS

RAPPORTO DI PROVA
N° 431/2017

MUFFA



31

Farba wodna do wnętrz o wysokiej oddychalności, 
łatwa w aplikacji, z dodatkiem środka 
grzybobójczego gwarantującego odporność na 
różnego rodzaju pleśnie. Krótkie czasy schnięcia 
pozwalają na szybkie wykorzystanie pomieszczeń 
mieszkalnych. Zapewnia wysoki poziom 
oddychalności, aby chronić powierzchnie narażone 
na działanie pary o wysokim stężeniu, takie jak 
kuchnie i łazienki.

2000 Tix Active
Oddychająca, higieniczna, odporna na pleśń,  farba na 
bazie wody do wnętrz

8-10 m2/l +5/+30°C4-6h 30-45% 30-45% 0-10% 8-10 m2/l +5/+30°C4-6h 20-30% 20-30% 0-10%

Farba wodorozcieńczalna do wnętrz, o wysokiej 
oddychalności, wysokim punkcie białego, łatwa w 
aplikacji. Z dodatkiem fungicydu, aby zapewnić 
ochronę przed pleśniami.

Capwhite Active
Oddychająca, higieniczna, przeciwpleśniowa farba na bazie wody o 
wysokim punkcie bieli

ODPORNY NA PLEŚNIE
DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE FUNGICYDOWE 
WYKOŃCZENIE MATOWE
TIKSOTROPOWA FORMUŁA

ODPORNY NA PLEŚNIE 
DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE FUNGICYDOWE 
WYSOKI PUNKT BIELI 
WYSOKIE POKRYCIE

Simbologia: Simbologia:

+5/+30°C +5/+30°C

TT
solo tinte pastello solo tinte pastello

NCS
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Warunki sanitarne i komfort

lin
ea SANACAP

+5/+30°C5h8-10 m2/l  10-15% 10-15% 5-10%

produkty plamoodporne

WYSOKIE KRYCIE 
WYSOKI PUNKT BIELI
PLAMOODPORNA

PLAMOODPORNA
WYSOKIE KRYCIE

Bezzapachowa farba syntetyczna do wnętrz o 
dobrej oddychalności, łatwa w aplikacji, o 
czasach schnięcia pozwalających na szybkie 
wykorzystanie pomieszczeń mieszkalnych. 
Idealny do użytku profesjonalnego, ponieważ ma 
wysoką kompatybilność i przyczepność, siłę 
wypełniającą, pokrycie plam spowodowanych 
różnymi zanieczyszczeniami, takimi jak tłuszcz, 
dym, nikotyna i infiltracja wody na różnych 
rodzajach nośników. Produkt szczególnie nadaje 
się do pielęgnacji bardzo zabrudzonych 
powierzchni.

Okapa
Odporna na plamy bezzapachowa farba do wnętrz

Zmywalna wodna farba do wnętrz o doskonałych 
właściwościach kryjących najczęstsze plamy w 
domu, takie jak olej, tłuszcz, dym, nikotyna, 
infiltracja wody, tusz, na różnego rodzaju 
podłożach.

Okapa W
Farba plamoodporna na bazie wody do wnętrz

8-10 m2/l +5/+30°C4-6h 0-10% 0-10% 0-10% +5/+30°C +5/+30°C



WYSOKA WODOODPORNOŚĆ 
WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ
SAMOCZYSZCZĄCY

WYSOKA WODOODPORNOŚĆ 
WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ 
SAMOCZYSZCZĄCY  

produkty siloksanowe

32

3,3-7 m2/l +5/+30°C0h

Jest to przezroczysty produkt o właściwościach 
hydrofobowych, który sprawia, że impregnowane 
powierzchnie są bardzo odporne na działanie 
wody. Produkt zapewnia ochronę kamieni 
naturalnych bez zmiany ich wyglądu.

Silomur W
Przezroczysty impregnat siloksanowy na bazie wody na zewnątrz i 
do wnętrz

+5/+30°C

Hydrofobowy roztwór na bazie rozpuszczalnika z 
siloksanami, odporny chemicznie na zasadowość. 
Produkt sprawia, że   kamienie naturalne są 
hydrofobowe. Silomur nie tworzy filmu i nie zmienia 
swojego wyglądu.

Silomur 
Przezroczysty siloksan hydrofobowy do stosowania na 
zewnątrz i wewnątrz

5-6 m2/l +5/+30°C5-8h

Simbologia:

+5/+30°C

EN 1504-2
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produkty dezynfekujące

Warunki sanitarne i komfort

lin
ea SANACAP

B1
Pestycyd przeciw pleśni do murów wewnątrz i na zewnątrz 

ROZWIĄZANIE FUNGICYDOWE DO ŚCIAN
DO USUWANIA PLEŚNI I HAMOWANIA ODRASTANIA 
NISKA TOKSYCZNOŚĆ
BRAK NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW

Roztwór wodny barwiony na biało, wybrany ze 
względu na szerokie spektrum działania 
przeciwko różnym rodzajom pleśni oraz 
wyjątkowo niską toksyczność. Produkt nie 
pozostawia nieprzyjemnych zapachów 
resztkowych i nadaje się do czyszczenia 
powierzchni wewnętrznych. Do użycia przed 
malowaniem.

A1
Barwiony środek do dezynfekcji ścian przeciw pleśni do wnętrz

10-12 m2/l 5-8h +5/+30°C +5/+30°C

PRZED PO

Wodny roztwór środka grzybobójczego 
wybranego ze względu na szerokie spektrum 
działania przeciwko różnym gatunkom pleśni i 
bardzo niską toksyczność.

ROZTWÓR FUNGICYDOWY DO POWIERZCHNI ŚCIAN
DO USUWANIA PLEŚNI I OCHRONY PRZED PLEŚNIĄ
RÓWNIEŻ EFEKTYWNE NA ZEWNĄTRZ
NISKA TOKSYCZNOŚĆ
NIE WYDZIELA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW

10-12 m2/l 5-8h +5/+30°C +5/+30°C

WEWNĄTRZ NA ZEWNĄTRZ
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dodatki

C1
Środek dezynfekujący z aktywnym chlorem do dezynfekcji wnętrz i 
na zewnątrz

algobójczy i grzybobójczy na bazie wody w postaci 
pasty, wybrany ze względu na wysoką skuteczność 
przeciwko różnym gatunkom alg, mchów i pleśni. 
Jest to produkt, który po nałożeniu nie 
pozostawia nieprzyjemnego, resztkowego 
zapachu. Stosowany jako dodatek do wyrobów 
akrylowych i siloksanowych na zewnątrz.

B25
Antypleśniowy dodatek przeciw glonom do muru na 
zewnątrz

+5/+30°C

Dodatek w postaci wodnej dyspersji fungicydu 
skutecznego przeciwko różnym gatunkom pleśni i 
nierozpuszczalnego w wodzie, cecha, która 
pomaga utrzymać obrabianą powierzchnię w 
stanie niezmienionym i nienaruszonym przez 
długi czas. Stosowany jako dodatek we wnętrzach 
oddychających i zmywalnych.

A10
Dodatek przeciw pleśni do murów we wnętrzu

+5/+30°C

Roztwór wodny o wysokiej zawartości aktywnego 
chloru, który działa natychmiastowo na 
powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne, 
eliminując wszelkie ślady pleśni, grzybów i alg 
oraz zapobiegając wzrostowi.

ROZWIĄZANIE ODKAŻAJĄCE DO ŚCIAN         
DO USUWANIA PLEŚNI I HAMOWANIA ODRASTANIA                                     
EFEKT WYBIELANIA 

8-10 m2/l 4h +5/+30°C +5/+30°C

PRZED PO
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systemy antypleśniowe do wnętrz

SYSTEM PRZECIWPLEŚNIOWY - GRADIENTE ACTIVE 
SYSTEM PRZECIWPLEŚNIOWY - SANA ACTIVE
SYSTEM PRZECIWPLEŚNIOWY - 2000 TIX ACTIVE 
SYSTEM PRZECIWPLEŚNIOWY - CAPWHITE ACTIVE

nasze SYSTEMY

DEZYNFEKCJA

B1 
Linea SANACAP
Pestycyd przeciw pleśni do 
murów wewnątrz i na zewnątrz

A1 
Linea SANACAP
Barwiony środek do 
dezynfekcji ścian przeciw 
pleśni do wnętrz

C1 
Linea SANACAP
Środek dezynfekujący z 
aktywnym chlorem do dezynfekcji 
wnętrz i na zewnątrz

• Idealny do pielęgnacji podłoży wykazujących bardzo silne ślady pleśni

Sana Active
Linea SANACAP
super zmywalna farba na bazie 
wody dezynfekująca przeciw pleśni 
nieprzezroczysta do wnętrz

SYSTEM PRZECIWPLEŚNIOWY

WYKOŃCZENIE



49

Acrilifix 
Linea GRIPCAP
Przezroczysty podkład wodny 
do ścian do wnętrz

Gradiente Active
Linea SANACAP
Farba wodna izolująca przeciw pleśni i 
kondensacji do wnętrz

2000 Tix Active
Linea SANACAP
Niekapiąca, nieprzezroczysta, 
odporna na pleśń, oddychająca, 
odkażająca, wodna farba do 
wnętrz

Capwhite Active
Linea SANACAP
Wysoka biel, oddychająca, 
odkażająca farba na bazie wody 
zapobiegająca pleśni,

• Idealny do pielęgnacji podłoży wykazujących bardzo silne ślady pleśni

SYSTEM PRZECIWPLEŚNIOWY

PODKŁAD

DEZYNFEKCJA 

WYKOŃCZENIE

B1 
Linea SANACAP
Pestycyd przeciw pleśni do 
murów wewnątrz i na zewnątrz

A1 
Linea SANACAP
Barwiony środek do 
dezynfekcji ścian przeciw 
pleśni do wnętrz

C1 
Linea SANACAP
Środek dezynfekujący z aktywnym 
chlorem do dezynfekcji wnętrz i na 
zewnątrz

49
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Projekt i kolor wnętrza
Mocno intensywne odcienie, pastelowe odcienie lub lekkie niuanse. Dobór koloru ścian ma kluczowe znaczenie dla efektu, jaki chcemy 

osiągnąć w otoczeniu, a konkretnie dla zdolności koloru do tego, aby przestrzeń postrzegała i tworzyła emocje. Dzięki obrazom z linii 

Ecolora ściany stają się paletą, którą można dostosować do własnego stylu i aktualnych trendów wnętrzarskich. Wszystkie farby z linii 

Ecolora zapewniają niską emisję LZO i spełniają wymagania klasy A+.

lin
ea ECOLORA

Kolorowe akryle

Sil Weiss 
Absolutecap
Absolutecap Matt
Ecocap
Ghiblicap
Absolutecap Antigraffio
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Antyrefleksyjna farba wodna do wnętrz, super 
zmywalna i kryjąca, która zapewnia doskonałe 
krycie z doskonałym maskowaniem wszelkich 
retuszów. Dostępny w szerokiej gamie kolorów o 
silnym wpływie chromatycznym, wysoce kryjący, jest 
idealny do środowisk domowych i profesjonalnych. 
Zawartość LZO jest bliska zeru. Kolory zgodnie z 
określonym folderem; produkt, który można barwić 
systemem kolorowania AC16.

Absolutecap
Zmywalna matowa farba na bazie wody do wnętrz o 
aksamitnym wykończeniu

DOSKONAŁE KRYCIE WE WSZYSTKICH KOLORACH 
WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE
BEZPOŚREDNIA APLIKACJA BEZ PODKŁADU
SZYBKIE SCHNIĘCIE

Simbologia:

10-12 m2/l +5/+30°C3h 5-15% 5-15% 0-10% +5/+30°C

kolorowe akryle

Projekt i kolor wnętrza

lin
ea ECOLORA

+5/+30°C0-10%5-15%

Zmywalna, wodna farba ścienna do wnętrz, silnie 
kryjąca, łatwa w aplikacji, z krótkim czasem 
schnięcia umożliwiającym szybkie użytkowanie 
pomieszczeń mieszkalnych, idealna do użytku 
profesjonalnego, ponieważ ma wysoką 
kompatybilność i przyczepność, siłę krycia na 
różnych rodzajach podłoży. Ze względu na 
zmywalność idealnie nadaje się do zastosowań w 
środowiskach publicznych. Zawartość LZO jest 
bliska zeru. Produkt, który można barwić systemem 
kolorowania AC16.

Sil Weiss
Zmywalna farba akrylowo-siloksanowa silnie kryjąca  farba do 
wnętrz

WYSOKIE POKRYCIE
WYSOKI PUNKT BIELI
WYKOŃCZENIE MATOWE

9-11 m2/l +5/+30°C3h 5-15%

Simbologia:

TT NCS AP APCS TT

NCS
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WYKOŃCZENIE MATOWE
WYSOKIE POKRYCIE
WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE
BEZPOŚREDNIA APLIKACJA BEZ 
PODKŁADU

AP

Antyrefleksyjna farba wodna do wnętrz, super 
zmywalna i kryjąca, która zapewnia doskonałe 
krycie z doskonałym maskowaniem wszelkich 
retuszów. Dostępny w szerokiej gamie kolorów o 
silnym wpływie chromatycznym, wysoce kryjący, jest 
idealny do środowisk domowych i profesjonalnych. 
Zawartość LZO jest bliska zeru.

Absolutecap Matt
Zmywalna matowa farba na bazie wody do wnętrz o 
aksamitnym wykończeniu 

8-10 m2/l +5/+30°C3h 15-30% 15-30% +5/+30°C +5/+30°C0-10%0-10%

DOSKONAŁE KRYCIE
WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE 
WYKOŃCZENIE GŁĘBOKI MAT
APLIKACJA BEZPOŚREDNIA BEZ PODKŁADU

Zmywalna wodna farba do wnętrz, kryjąca i 
antyrefleksyjna. Zapewnia zwarte i jednorodne 
wykończenie nawet na dużych podświetlanych 
powierzchniach, przy maksymalnej łatwości retuszu. 
Dostępna w szerokiej gamie odcieni pastelowych i 
średnich, charakteryzująca się doskonałym kryciem i 
wysoką przyczepnością oraz na różnego rodzaju 
podłożach. Idealna do stosowania w dużych 
środowiskach, gdzie zapewnia maksymalne 
właściwości antyrefleksyjne. Zawartość LZO jest 
bliska zeru. Kolory zgodnie z określonym folderem; 
produkt, który można barwić systemem kolorowania 
AC16.

Simbologia:Simbologia:

9-11 m2/l 3h 15-30% 15-30% +5/+30°C

CS TT NCSTT
solo tinte pastello solo tinte pastello

NCS

 

Ecocap   
Ekstra matowa zmywalna farba na bazie wody do wnętrz kolor biały
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kolorowe akryle

Projekt i kolor wnętrza

lin
ea ECOLORA

Oddychająca wodna farba do wnętrz 
pozwalająca na uzyskanie matowego i 
jednorodnego wykończenia, z doskonałym 
maskowaniem wszelkich retuszów. Jest dostępny w 
gamie pastelowych i średnich odcieni. Jego 
doskonałe krycie pozwala na aplikację na 
najróżniejszych podłożach. Zawartość LZO jest 
bliska zeru. Kolory zgodnie z określonym folderem; 
produkt, który można barwić systemem kolorowania 
AC16.

Ghiblicap
Oddychająca farba na bazie wody 

WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ 
DYFUZJA PARY WODNEJ 
DOSKONAŁE KRYCIE

Simbologia:

8-10 m2/l +5/+30°C4h 25-40% 25-40% 0-10% +5/+30°C

CS TT NCS

GŁĘBOKI MAT
WYSOKA ZMYWALNOŚĆ 
KLASA 1 

Wysokiej jakości matowa farba wodorozcieńczalna 
do wnętrz, która zmniejsza efekt wybielania 
zwłaszcza w intensywnych kolorach i nadaje 
powierzchni wysoką odporność na ścieranie na 
mokro. Zawartość LZO jest bliska zeru. Produkt, który 
można barwić na kolory znajdujące się w specjalnej 
karcie kolorów Absolutecap oraz na wszystkie kolory 
z bezbarwnej bazy  Tintoretto.

Absolutecap Antigraffio 
mywalna ochronna farba na bazie wody

9-11 m2/l +5/+30°C3h +5/+30°C

TT
solo tinte da base 

PHC e Medio
solo tinte da base 

PHC e Medio
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zastosowanie wewnętrzne
SYSTEMY

 

KOLOROWY SYSTEM AKRYLOWY - ABSOLUTECAP ANTIGRAFFIO 
KOLOROWY SYSTEM AKRYLOWY - ABSOLUTECAP
KOLOROWY SYSTEM AKRYLOWY- ABSOLUTECAP MATT 
KOLOROWY SYSTEM AKRYLOWY - ECOCAP
KOLOROWY SYSTEM AKRYLOWY - SIL WEISS
KOLOROWY SYSTEM AKRYLOWY- GHIBLICAP

nasze

PODKŁAD

WYKOŃCZENIE

PRODUKTY DO STOSOWANIA BEZPOŚREDNIO NA PODŁOŻU

Absolutecap 
Linea ECOLORA
Super zmywalna matowa 
farba do wnętrz o 
aksamitnym wykończeniu

• Idealny do gładzi gipsowych i innych silnie chłonnych podłoży

Absolutecap Antigraffio
Linea ECOLORA
Super zmywalna ochronna farba na bazie 
wody

• Idealny do każdego rodzaju podłoża we wnętrzach, takich jak ściany, drewno, płyty gipsowo-kartonowe i żelazo

KOLOROWY SYSTEM AKRYLOWY  -  ABSOLUTECAP ANTIGRAFFIO

Absolutecap 
Linea ECOLORA
Super zmywalna matowa 
farba do wnętrz o 
aksamitnym wykończeniu

Absolutecap Matt 
Linea ECOLORA
Superzmywalna matowa farba 
na bazie wody do wnętrz o 
aksamitnym wykończeniu

Ecocap
Linea ECOLORA
Bardzo matowy zmywalny
wodorozcieńczalna farba do 
wnętrz



56

Coprisol 
Linea GRIPCAP
Wysoko kryjący grunt 
wykończeniowy do wnętrz

Acrilifix 
Linea GRIPCAP
Przezroczysty podkład wodny do 
ścian do wnętrz

PODKŁAD

PODKŁAD

WYKOŃCZENIE

WYKOŃCZENIE

Coprisol 
Linea GRIPCAP 
Wysoko kryjący grunt 
wykończeniowy do wnętrz

Acrilifix 
Linea GRIPCAP
Przezroczysty podkład wodny 
do ścian do wnętrz

Sil Weiss 
Linea ECOLORA
Supermatowa farba matowa  
do wnętrz

Ghiblicap 
Linea ECOLORA
Matowa, oddychająca, 
wodna farba zapobiegająca 
kapaniu do wnętrz

• Idealny do gładzi gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych i innych silnie chłonnych podłoży

• Idealny do gładzi gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych i innych silnie chłonnych podłoży

KOLOROWY SYSTEM SILOKSANOWY - SIL WEISS

KOLOROWY SYSTEM AKRYLOWY  -  GHIBLICAP
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Biała klasyka do wnętrz
Szeroki wybór zmywalnych i oddychających farb do wnętrz, zdolnych odpowiedzieć na wiele potrzeb. Profesjonalne produkty, które 

gwarantują łatwość aplikacji i zawsze nienaganne rezultaty końcowe.

lin
ea MURIVAL

Białe akryle

Coprisol
Kartocap
3000 Tix
Extra 2
Traspira Top
2000 Tix Plus
2000 Tix Tipo A
Capwhite
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Biała klasyka do wnętrz

lin
ea MURIVAL

Zmywalna wodorozcieńczalna farba do wnętrz, 
przeznaczona do bezpośredniego nakładania na 
płyty gipsowo-kartonowe, charakteryzująca się 
szybkim wysychaniem i łatwością aplikacji. Już od 
pierwszej warstwy gwarantuje maksymalne krycie i 
może być pomalowany dowolnym produktem. 
Zapewnia doskonałą siłę wypełniającą, z 
estetycznie jednorodnym i równomiernie kryjącym 
wykończeniem.

Kartocap
Matowy, zmywalny grunt do płyt gipsowo-
kartonowych 

9-11 m2/l +5/+30°C4-6h 20-35% 20-35% 0-10%

PODKŁAD WYKOŃCZENIOWY
WYSOKIE POKRYCIE
BEZPOŚREDNIA APLIKACJA NA PŁYTY GK 
OPTYMALNY PUNKT BIELI

Simbologia:

+5/+30°C9-11 m2/l +5/+30°C4-6h 20-30% 20-30% 10-20% +5/+30°C

ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ FARB 
WYSOKIE KRYCIE 

Podkład ścienny do wykańczania wnętrz o funkcji 
izolacyjnej. Wspomaga przyczepność, krycie i 
jednolitość w kolejnych warstwach aplikacji.

Coprisol
Wysoko kryjący grunt wykończeniowy do 
wnętrz

grunt białe akryle
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Farba wodna do wnętrz o wysokiej oddychalności, 
łatwa w aplikacji, o krótkich czasach schnięcia 
pozwalających na szybkie użytkowanie 
pomieszczeń mieszkalnych. Zapewnia wysoką 
zdolność wypełniania i równomierne krycie nawet 
na dużych podświetlanych powierzchniach. 
Charakteryzuje się bardzo wysokim punktem bieli i 
wysokim kryciem.

Extra 2
Super kryjąca zmywalna farba na bazie wody do wnętrz

9-11 m2/l +5/+30°C5h 30-45% 30-45% 0-10%

Simbologia:

+5/+30°C

ODDYCHAJĄCY I ZMYWALNY 
WYSOKIE POKRYCIE
JEDNORODNE KRYCIE NAWET NA 
DUŻYCH POWIERZCHNIACH

9-11 m2/l +5/+30°C4-6h 30-45% 30-45% 0-10%

JEDNOLITE KRYCIE NAWET NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH 
DYFUZJA PARY WODNEJ
ESTETYCZNY WYGLĄD

Farba wodna do wnętrz o wysokiej oddychalności, 
łatwa w aplikacji, o krótkich czasach schnięcia 
umożliwiających szybkie użytkowanie pomieszczeń 
mieszkalnych, idealna do użytku profesjonalnego, 
ponieważ posiada wysoką kompatybilność oraz 
właściwości adhezyjne i wypełniające. O jego 
wyjątkowej jakości świadczą cechy najlepszej bieli i 
krycia.

3000 Tix
Super biała, hydrofobowa farba do wnętrz

+5/+30°C

TT
solo tinte pastello solo tinte pastello

NCS
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Biała klasyka do wnętrz

lin
ea MURIVAL

białe akryle

Farba wodna do wnętrz o wysokiej oddychalności i 
dobrym kryciu, łatwa w aplikacji, z krótkim czasem 
schnięcia umożliwiającym szybkie użytkowanie 
pomieszczeń mieszkalnych, idealna do użytku 
profesjonalnego, ponieważ ma wysoką 
kompatybilność i przyczepność, siłę wypełniającą, 
krycie na różnych rodzajach podłoży.

2000 Tix Plus
Oddychająca farba na bazie wody do wnętrz

8-10 m2/l +5/+30°C4-6h 30-45% 30-45% 0-10%

Simbologia:

+5/+30°C8-10 m2/l +5/+30°C3-4h 20-30% 20-30% 0-10%

Farba wodna do wnętrz o wysokiej 
paroprzepuszczalności, łatwa w aplikacji, o krótkich 
czasach schnięcia umożliwiających szybkie 
użytkowanie pomieszczeń mieszkalnych, idealna 
do użytku profesjonalnego, ponieważ posiada 
wysoką kompatybilność i przyczepność, siłę 
wypełniającą, krycie na różnego rodzaju 
podłożach. Charakteryzuje się wysoką białością i 
wysokim kryciem.

Traspira Top
Wodoodporna, oddychająca, zmywalna, hydrofobowa 
farba o wysokim kryciu do wnętrz

Simbologia:

+5/+30°C

ODDYCHAJĄCY I ZMYWALNY 
WYSOKIE POKRYCIE 

WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ 
WYSOKIE POKRYCIE 

TT
solo tinte pastello solo tinte pastello

NCS
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8-10 m2/l +5/+30°C4-6h 30-45% 30-45% 0-10%

Oddychająca wodorozcieńczalna farba do wnętrz 
pozwalająca na uzyskanie matowego i 
jednorodnego wykończenia, z krótkim czasem 
schnięcia pozwalającym na szybkie użytkowanie 
pomieszczeń mieszkalnych. Jego jakość pozwala 
na uzyskanie estetycznego i technicznego 
rozwiązania dla różnych potrzeb malarskich przy 
dobrym poziomie wykończenia.

Simbologia:

+5/+30°C

Oddychająca farba wodna do wnętrz o wysokiej 
bieli. Ze względu na obecność kruszyw pokrytych 
woskiem jest szczególnie oddychający, aby 
uniknąć kondensacji w środowiskach o wysokim 
stężeniu pary wodnej, takich jak kuchnie i łazienki, 
zapewniając jednocześnie wysoką zdolność 
wypełniania.

Capwhite
Oddychająca farba na bazie wody o wysokim stopniu krycia i bieli

8-10 m2/l +5/+30°C4-6h 20-30% 20-30% 0-10%

Simbologia:

+5/+30°C

WYSOKI PUNKT BIAŁEGO MATOWEGO 
WYKOŃCZENIA 
WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ

WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ 
WYSOKIE POKRYCIE 

2000 Tix Tipo A
Oddychająca matowa farba na bazie wody do wnętrz
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Jakość i oszczędność w pomieszczeniach
Te oddychające farby, opracowane na bazie wody, pozwalają na przeprowadzanie wewnętrznych interwencji przy inteligentnej 

inwestycji, bez poświęcania wydajności.

lin
ea SMARTCAP 

Oddychająca

Traspicap
Primocap
Simplicap
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Jakość i oszczędność w pomieszczeniach

lin
ea SMARTCAP

6-8 m2/l +5/+30°C4-6h 20-35% 20-35% 0-10%

oddychająca

Farba wodna do wnętrz o wysokiej 
paroprzepuszczalności, łatwa w aplikacji, o krótkich  
czasach schnięcia umożliwiających szybkie 
użytkowanie pomieszczeń mieszkalnych, idealna 
do użytku profesjonalnego, ponieważ posiada 
wysoką kompatybilność i przyczepność, siłę 
wypełniającą, krycie na różnego rodzaju 
podłożach.

Primocap
Biała, oddychająca farba na bazie wody do wnętrz o wysokim 
kryciu

+5/+30°C

Farba wodna do wnętrz o dobrej 
paroprzepuszczalności, łatwa w aplikacji, 
charakteryzująca się krótkim czasem schnięcia 
pozwalającym na szybkie użytkowanie 
pomieszczeń mieszkalnych, idealna do użytku 
profesjonalnego ze względu na wysoką 
kompatybilność i przyczepność, siłę wypełniającą, 
krycie na różnego rodzaju podłożach.

Traspicap
Farba ścienna o wysokim stopniu krycia do wnętrz

6-8 m2/l +5/+30°C4-6h 20-35% 20-35% 0-10% +5/+30°C

WYSOKA 
ODDYCHALNOŚĆ  
DOBRE KRYCIE

WYSOKA 
ODDYCHALNOŚĆ  
DOBRE KRYCIE
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Farba wodna do wnętrz o wysokiej 
paroprzepuszczalności, łatwa w aplikacji, o krótkich 
czasach schnięcia umożliwiających szybkie 
użytkowanie pomieszczeń mieszkalnych, idealna 
do użytku profesjonalnego, ponieważ posiada 
wysoką kompatybilność i przyczepność, siłę 
wypełniającą, krycie na różnego rodzaju 
podłożach.

Simplicap
Oddychająca farba ścienna do wnętrz

6-8 m2/l +5/+30°C4-6h 20-35% 20-35% 0-10% +5/+30°C

WYSOKA ODDYCHALNOŚĆ  
DOBRE KRYCIE
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Podkłady i grunty
Szeroka gama transparentnych i pigmentowanych podkładów przeznaczonych do różnych potrzeb profesjonalnego budownictwa. 

Dzięki szczególnym technologiom, z jakimi są tworzone, pozwalają zapewnić na różnych rodzajach podłoży maksymalną 

przyczepność dla kolejnych warstw.

lin
ea GRIPCAP

Podkłady pigmentowane

Murisol W 
Murisol
Primer Top
Unifix Fine
Unifix Grosso
Coprisol
Bucciato K

Podkłady bezbarwne

Acrilifix 
Acrilifix Special
Silofix
Silicap Fix

49
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Podkłady i grunty

lin
ea GRIPCAP

30-40%

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
ZWIĘKSZA WŁAŚCIWOŚCI KRYJĄCE
ZAPEWNIA JEDNOLITE WCHŁANIANIE
NISKI POZIOM LZO

Podkład ścienny, skomponowany na bazie żywic 
syntetycznych w dyspersji wodnej w specjalnej 
technologii opartej na „Hydropliolite”, która 
zapewnia bezpieczną przyczepność do różnych 
rodzajów podłoża, posiada właściwości izolujące i 
konsolidujące. Murisol W gwarantuje doskonałe 
rezultaty zarówno na starych farbach, jak i na 
nowych powierzchniach, dzięki czemu możliwe jest 
wykonanie mniejszej liczby warstw podczas 
procesu aplikacji. Produkt, który można barwić 
systemem kolorowania AC16.

Murisol W
Podkład ścienny na bazie wody z pigmentowaną bazą „Hydropliolite” 
do stosowania na zewnątrz i wewnątrz

8-10 m2/l +5/+30°C5-8h 30-40% 30-40% +5/+30°C

A115 S100 TU NCS

Rozpuszczalnikowy pigmentowany podkład 
utrwalający ze specjalną technologią na bazie 
„Pliolite" zapewniający bezpieczną przyczepność 
do różnego rodzaju podłoża, właściwości izolujące 
i utrwalające. Dzięki zawartym w produkcie 
żywicom i specjalnym pigmentom lamelarnym 
Murisol gwarantuje wysoką oddychalność, lepszy 
kolor odporność i mniejsza liczba warstw Produkt 
można barwić systemem barwienia AC16.

Murisol
Podkład pigmentowy na bazie rozpuszczalnika do zastosowań 
zewnętrznych   

DUŻE WŁAŚCIWOŚCI ZAGĘSZCZAJĄCE
WYSOKA PENETRACJA
MOŻLIWOŚĆ KRYCIA WSZYSTKIMI 
PRODUKTAMI
DUŻA WYDAJNOŚĆ

8-10 m2/l +5/+30°C5-8hAcquaragia VD 100 0-12% 0-12% 0-12%

Simbologia:

+5/+30°C

A115 S100 TU NCS

EN 1504-2

Podkłady pigmentowane
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WYSOKA KONSOLIDACJA I 
JEDNORODNA DYFUZJA  WODY
DOSKONAŁA MOC MASKOWANIA
ZWIĘKSZA MOC KRYCIA

Utrwalający i wyrównujący podkład do ścian 
pigmentowany na bazie kwarcu na bazie żywic 
akrylowo-siloksanowych w dyspersji wodnej. 
Spoiwo akrylowe gwarantuje doskonałą 
przyczepność do każdego rodzaju podłoża, a 
spoiwo siloksanowe zapewnia większą 
oddychalność podłoża. Produkt, który można 
barwić systemem kolorowania AC16 w 
pastelowych odcieniach wzornika Tucano.

Primer Top
Pigmentowany podkład akrylowo-siloksanowy do ścian 

7-9 m2/l +5/+30°C5-8h 0-5% 0-5% 3,8-4,2 m2/kg +5/+30°C5h 10-20% 10-20%

Podkład do ścian na bazie żywic 
dyspersyjnych i kruszyw o różnej granulometrii do 
stosowania na zewnątrz i wewnątrz. Nadaje się 
zarówno do wygładzania różnych powierzchni, jak 
i jako podkład łączący powierzchnie starymi 
farbami syntetycznymi i mineralnymi na bazie 
silikatowej.
Ziarno: 0,06-0,2 mm.

Unifix Fine
Baza wyrównawczo-łącząca na zewnątrz i wewnątrz 

Simbologia:

+5/+30°C +5/+30°C

TU
solo tinte pastello

NCS
solo tinte pastello

A115
solo tinte pastello

S100

WYSOKA  JEDNORODNOŚĆ 
WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ
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Podkład do ścian na bazie żywic 
dyspersyjnych i kruszyw o różnej granulometrii do 
stosowania na zewnątrz i wewnątrz. Nadaje się 
zarówno do wygładzania różnych powierzchni, jak 
i jako podkład łączący powierzchnie starymi 
farbami syntetycznymi i mineralnymi na bazie 
silikatowej.
Ziarno: 0,1-0,35 mm.

Unifix Grosso
Baza wyrównawczo-łącząca na zewnątrz i wewnątrz 

Podkłady pigmentowane

Podkłady na ścianę

lin
ea GRIPCAP

Simbologia:

9-11 m2/l +5/+30°C4-6h 20-30% 20-30% 10-20% +5/+30°C3,8-4,2 m2/kg +5/+30°C5h 0-10% 0-10% +5/+30°C

WYSOKA MOC JEDNORODNA 
WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ

ZWIĘKSZA POKRYCIE
WYSOKA ZMYWALNOŚĆ PODKŁADU 
WYKOŃCZENIOWEGO

Podkład ścienny do wykańczania wnętrz o funkcji 
izolacyjnej. Wspomaga przyczepność, krycie i 
jednolitość w kolejnych warstwach aplikacji.

Coprisol
Wysoko kryjący podkład wykończeniowy do wnętrz
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Farba gruntująco-wykończeniowa do ścian zewnętrznych i 
wewnętrznych składająca się z 
wyselekcjonowanego ziarnistego kwarcu 
rozproszonego w żywicach w wodnej emulsji z 
dodatkiem mikrowłókien poprawiających 
odporność tynku na mikropęknięcia.

Bucciato K
2w1 podkład-wykończenie 

1 m2/Kg +5/+30°C6-8h5-10% +5/+30°CRullo Rullo 
Spugna

+ Rullo 
Spugna

+Spruzzo 
Airless

DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ  
DOBRA ODPORNOŚĆ NA MIKROPĘKNIĘCIA
DOBRE KRYCIE



54

podkłady bezbarwne

Podkłady na ścianę

lin
ea GRIPCAP

Podkład do ścian, skomponowany na bazie 
wodnych żywic syntetycznych o specjalnej 
technologii, która pozwala zagwarantować 
bezpieczną przyczepność do różnych rodzajów 
podłoża i właściwości izolacyjne.

Podkład wodorozcieńczalny ze spoiwami 
mineralnymi na bazie krzemianu potasu. Ze 
względu na swój chemiczny charakter nie tworzy 
filmu, lecz utwardza   się w reakcji chemicznej z 
podłożem.

Silofix
Przezroczysty podkład siloksanowy do ścian 

Silicap Fix
Przezroczysty podkład silikatowy do ścian 

8-10 m2/l +5/+30°C5-8h 8-10 m2/l +5/+30°C4-6h+5/+30°C +5/+30°C

Podkład do ścian skomponowany na bazie żywic 
koloidalnych w dyspersji wodnej ze specjalną 
technologią opartą na mikroemulsjach, która 
pozwala zagwarantować bezpieczną 
przyczepność do różnych rodzajów podłoży, 
izolująco-utrwalająco. Produkt gotowy do użycia i 
szczególnie odpowiedni do zabiegów akrylowych.

Acrilifix Special
Przezroczysty, wodorozcieńczalny, mikronizowany podkład do 
ścian na zewnątrz

8-10 m2/l +5/+30°C5-8h +5/+30°C

Podkład do ścian skomponowany z żywic 
akrylowych w dyspersji wodnej, odpowiedni do 
zapewnienia przyczepności do różnych rodzajów 
podłoży, właściwości izolacyjnych i 
konsolidujących. Idealny do obróbki azbestu w 
przypadku usunięcia (Typ D).

Acrilifix
Przezroczysty podkład do ścian na bazie wody 

48-52 m2/l +5/+30°C5-8h 500-600% 500-600% 500-600% +5/+30°C

WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ DO RÓŻNYCH RODZAJÓW 
PODŁOŻY

WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ  WYSOKA MOC 
IZOLACJI
ZASTOSOWANE ZE WSZYSTKIMI 
PRODUKTAMI
WYSOKA WYDAJNOŚĆ

WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ DO 
RÓŻNYCH RODZAJÓW PODŁOŻY

WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ DO 
RÓŻNYCH RODZAJÓW PODŁOŻY 
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Gładzie
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu CAP Arreghini opracowano Rasacap, który jest kompletną linią tynków odtłuszczonych, 
która została zaprojektowana tak, aby odpowiadała różnym warunkom aplikacji: od nowych zabiegów po renowację różnego 
rodzaju powierzchni, w tym zewnętrznych systemów ociepleń i osiągnięć zgodnie z normami wymaganymi przez zielone 
budownictwo.

lin
ea RASACAP

Gładzie

50 
501
502
400
401
401 PLUS
KZ



74

Gładzie

lin
ea RASACAP

Wzmocniony włóknem mineralny tynk 
szpachlowy / klej do przyklejania i wygładzania 
płyt izolacyjnych nadających się do systemów 
ociepleń, takich jak styropian ekspandowany i 
ekstrudowany, płyty z korka i wełny 
mineralnej, wewnątrz i na zewnątrz na 
ścianach i sufitach, na cegle, cegle pełnej, nowej 
lub starej podłoża tynkarskie i betonowe, a po 
zagruntowaniu Acrilifix Special również na 
podłożach gipsowych. Wielkość ziarna 0,6 mm. 
Kolor: Szary.

50
Klej cementowy wzmocniony włóknem

+5/+30°C

Symbols:

+5/+30°C EN 998-1

Wzmocniony włóknem mineralny tynk 
szpachlowy / klej do przyklejania i wygładzania 
płyt izolacyjnych nadający się do systemów 
ociepleń takich jak styropian ekspandowany i 
ekstrudowany, płyty z korka i wełny 
mineralnej, wewnątrz i na zewnątrz, na 
ścianach i sufitach, na cegle, cegle pełnej, 
nowość lub stare podłoża tynkowe i betonowe, a 
po nałożeniu podkładu Acrilifix Special 
również na podłoża gipsowe. Wielkość ziarna 
0,8 mm. Kolor: szary i biały.

501
Klej cementowy wzmocniony włóknem  

Symbols:

+5/+30°C +5/+30°C EN 998-1

Gładź/klej do klejenia styropianu 
(ekspandowanego lub ekstrudowanego), pianki 
poliuretanowej, korka, krzemianu wapnia, płyt 
z włókien mineralnych lub ekwiwalentnych, 
zarówno na pionowych, jak i poziomych 
podłożach murowanych, betonie, cegle, cegle 
pełnej i ogólnie tynku. Acrilifix Special może 
być również stosowany na podłoża gipsowe lub 
scagliola po nałożeniu odpowiedniego 
podkładu. Nadaje się do wyrównywania 
powierzchni izolacyjnych lub przygotowania ich 
do zabiegów wykończeniowych. Ziarno 1 mm. 
Kolor biały.

502
Wzmocniona włóknem zaprawa klejowa na bazie cementu rozjaśniona 
szklanymi mikrosferami ze szkła wzmocnionego włóknem szklanym

Symbols:

+5/+30°C +5/+30°C EN 998-1

Ultraszybkowiążąca, niestrukturalna, 
uniwersalna zaprawa zbrojona włóknami klasy R2 
o skompensowanym skurczu, do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz, do napraw i reprofilacji 
betonu na podłożach mineralnych i litych, takich 
jak tynki i zaprawy cementowo-wapienne. Nadaje 
się do reprofilacji uszkodzonych podłoży 
niekonstrukcyjnych, takich jak fronty betonowe, 
balkony, gzymsy i elementy prefabrykowane. 400 
to techniczna zaprawa o skompensowanym 
skurczu, odpowiednia do aplikacji o grubości do 5 
cm, odpowiednia również do szpachlowania w 
małych grubościach, może być zatarta do 
wykończenia. Wielkość ziarna: 0,65 mm. Kolor: 
Szary.

400
Wzmocniona włóknami zaprawa naprawcza o grubości do 5 cm  

Symbols:

+5/+30°C +5/+30°C EN 998-1

gładzie
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Zaprawa klejąca zbrojona włóknami 
przeznaczona do klejenia i wyrównywania 
atestowanych i atestowanych wyrobów 
izolacyjnych przeznaczonych do systemów 
ociepleń (płyty styropianowe, korkowe, płyty z 
włókien mineralnych lub roślinnych typu 
konopie lub drewno) na ścianach i sufitach, 
wewnątrz i na zewnątrz, na tynkach 
cementowych, beton, a po nałożeniu podkładu 
Acrilifix Special również na podłoża gipsowe.
Wielkość ziarna <0,8 mm. Kolor biały.

401
Zaprawa klejowa na bazie wapna wzmocniona 
włóknami

+5/+30°C

Symbols:

+5/+30°C EN 998-1

Zbrojona włóknami zaprawa osuszająca na 
bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 
3.5, nakładana ręcznie do wykonywania 
tynków podkładowych. Nadaje się do 
wykonywania tynków podkładowych na 
ścianach wewnętrznych i zewnętrznych w 
miejscach podciągania wilgoci, nadaje się do 
budownictwa zielonego, nie zawiera dodatku 
cementu. Może być nakładany na wszystkie 
normalne podłoża, takie jak cegły gliniane, 
bloczki betonowe, beton o szorstkiej 
powierzchni, płyty gliniane itp.
Nakładać w grubościach od > 2 cm do < 3 cm 
na warstwę. Wielkość ziarna 1,6 mm. Kolor: 
Szary.

KZ
Wzmocniona włóknami, oddychająca, makroporowata zaprawa do 
osuszania powietrza

Symbols:

+5/+30°C +5/+30°C EN 998-1

Premiks mineralny w postaci proszku do 
stosowania jako gładź do napraw i wygładzania 
podłoży ściennych i sufitowych wewnątrz i na 
zewnątrz budynków, nadaje się do 
wzmocnionego szpachlowania spękanych 
podłoży takich jak tynki wapienno-cementowe 
oraz tynki mineralne. Ziarno 1 mm. Kolor biały.

401 PLUS
Wzmocniony włóknem tynk wyrównujący na bazie naturalnego wapna 
hydraulicznego

Symbols:

+5/+30°C +5/+30°C EN 998-1
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Wypełniacze i zaprawy
Wysokowydajne rozwiązania stosowane do wypełniania i rozwiązywania kilku problemów, takich jak pęknięcia lub 
szczeliny. Profesjonalne produkty, które gwarantują łatwą aplikację i obróbkę, z nienagannymi efektami końcowymi.

lin
ea FILLERCAP

Wypełniacze i zaprawy

K29
Stucco Light
Stuccocap
Jolli
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Wypełniacze i zaprawy

lin
ea FILLERCAP

wypełniacze i zaprawy

Pasta na bazie wody składająca się z piasku, 
wypełniaczy lamelarnych i specjalnych spoiw, 
które nadają produktowi twardość i elastyczność.

Szpachlówka wewnętrzna do nakładania na 
tynki cywilne z funkcją szpachlowania do 
wygładzania całych powierzchni. Przylega do 
różnych materiałów i charakteryzuje się dobrą 
urabialnością.

K29
Akrylowa pasta wygładzająca do wnętrz i na zewnątrz

Stuccocap
Szpachlówka w paście do wygładzania sufitów i ścian we 
wnętrzach

Pasta ścienna w paście odpowiednia do 
wypełniania dziur i pęknięć w ścianach 
wewnętrznych. Jest to pasta wykonana ze 
„szklanych baniek” 3M, które w porównaniu do 
innych kruszyw mają mniejszą powierzchnię w 
stosunku do swojej objętości.

Szpachlówka gipsowa do tynkowania i 
wygładzania tynków oraz różnych tynków, które 
można nakładać odpowiednimi farbami.

Stucco Light
Szpachlówka przeciwskurczowa do wnętrz

Jolli
Szpachla proszkowa na bazie gipsu do wnętrz

+5/+30°C24h 24h

+5/+30°C30'

+5/+30°C +5/+30°C

+5/+30°C +5/+30°C+5/+30°C

+5/+30°C
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Bazy i emalie na bazie wody i rozpuszczalnikiem
Ochrona artefaktów i wyjątkowy efekt estetyczny.

Produkty na bazie wody lub rozpuszczalnika, idealne do ochrony i konserwacji na zewnątrz elementów drewnianych i żelaznych. 

Składają się z pigmentowanych podkładów, które zapewniają prostą aplikację i doskonałe wyniki w nakładaniu emalii o błyszczącym 

wykończeniu.

lin
ea LASURCAP  

System wodny

Primer Cap Universale
Chromocap W 
Opakite W
Powercap Lucido
Powercap Satinato
Powercap Opaco
Hydrocap Lucido
Hydrocap Satin

System rozpuszczalników

Corroblock
Chromocap
Antiruggine 
Opakite
Remdur Lucido
Remdur Matt
Gladium
Supersinteol Rapido

żelazomokowate

Unifercap W 
Unifercap
Unifercap Medio

Farba aluminiowa 

Sintech
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Bazy i emalie na bazie wody i rozpuszczalnika

lin
ea LASURCAP  

podkłady wodne

13-15 m2/l +5/+30°C8h 7% 7%

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
PRZYLEGANIE DO RÓŻNYCH PODŁOŻY
PRZYLEGA DO CYNKU
MOŻNA KRYĆ PRODUKTAMI NA BAZIE WODY I 
ROZPUSZCZALNIKA

Podkład nadaje się do zapobiegania korozji 
podłoży z metali żelaznych, a dzięki doskonałej 
przyczepności nadaje się również jako podkład na 
stali ocynkowanej, aluminium i stopach lekkich. 
Charakteryzuje się doskonałym zwilżaniem 
podłoża, twardością i elastycznością, jest odporny 
na naturalne naprężenia spowodowane 
zmiennością wymiarów podłoża w zmieniających 
się warunkach klimatycznych. Kolor: szary RAL 
7035.

Chromocap W
Podkład na bazie wody  do wszystkich powierzchni o 
wysokiej odporności na rdzę

7% +5/+30°C

Podkład do wnętrz i na zewnątrz na bazie żywic 
syntetycznych zdyspergowanych w wodzie. 
Posiada doskonałe właściwości antykorozyjne i 
adhezyjne na różnego rodzaju podłożach takich 
jak żelazo, żeliwo, blacha ocynkowana, drewno, 
twarde PCV, odpowiednio przygotowane prace 
murarskie. Biały kolor.

Primer Cap Universale
Podkład na bazie wody  do wszystkich powierzchni 

8-10 m2/l +10/+30°C24h 10-20% 10-20%

MOŻNA NAKŁADAĆ NA TWORZYWA, CYNK, ŻELAZO, 
DREWNO ORAZ ŚCIANĘ
SUPERKRYJĄCY

Simbologia:

10-20% +5/+30°C
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Podkład do szlifowania na podłoża drewniane, 
łatwy w aplikacji, idealny do użytku 
profesjonalnego, ponieważ posiada właściwości 
wypełniające, przyczepność do różnych gatunków 
drewna i szybkie schnięcie, co pozwala na 
skrócenie czasu malowania. Biały kolor.

Opakite W
Barwiony podkład do drewna na bazie wody  

WŁAŚCIWOŚCI WYGŁADZAJĄCE
SZYBKIE SCHNIĘCIE
WŁAŚCIWOŚCI WYPEŁNIAJĄCE

8-10 m2/l +5/+30°C6h +5/+30°C
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Bazy i emalie na bazie wody i rozpuszczalnika

lin
ea LASURCAP  

system na bazie wody - emalie

Powercap Satyna
Emalia akrylowo-uretanowa na bazie wody do drewna, metalu, plastiku  

Powercap Połysk
Emalia akrylowo-uretanowa na bazie wody do drewna, metalu, 
plastiku  

Powłoka z innowacyjną technologią o wyjątkowych 
właściwościach ochronnych, charakteryzujący się niezwykłym 
kryciem i gładkością, zarówno pędzlem jak i wałkiem, z niezwykłą 
łatwością aplikacji. Powercap zapewnia doskonałą odporność na 
ścieranie i wnikanie brudu, przy zachowaniu trwałości w czasie , 
przylega bezpośrednio do stali ocynkowanej, aluminium i stopów 
lekkich. Spełnia wymagania Rozp. 852/2004/WE do 
stosowania we wszystkich pomieszczeniach, w których konieczne 
jest zachowanie wysokich standardów higieny. Kolory: biały, 
czarny.

PRZYLEGA  DO    CYNKU 
DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA ZADRAPANIA  I  
OTARCIA    
DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA 
DOSKONAŁE KRYCIE
DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA UV          

PRZYLEGA DO CYNKU
DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA ZADRAPANIA  I  
OTARCIA    
DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA 
DOSKONAŁE KRYCIE
DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA UV          

Simbologia:

Reg.

Simbologia:

Reg.

9-11 m2/l

+15/+30°C

3h

+5/+30°C

TT NCS K7

70-75

Powłoka z innowacyjną technologią o wyjątkowych właściwościach 
ochronnych, charakteryzujący się niezwykłym kryciem i gładkością, 
zarówno pędzlem jak i wałkiem, z niezwykłą łatwością aplikacji. 
Powercap zapewnia doskonałą odporność na ścieranie i wnikanie 
brudu, z wydłużonym czasem działania, przylega bezpośrednio do 
stali ocynkowanej, aluminium i stopów lekkich. Spełnia wymagania 
Rozp. 852/2004/WE do stosowania we wszystkich 
pomieszczeniach, w których konieczne jest zachowanie wysokich 
standardów higieny. Kolory: biały, czarny. Produkt, który można barwić 
systemem kolorowania AC16.

9-11 m2/l

+15/+30°C

3h

+5/+30°C

TT NCS K7

30-40

TU A115 S100
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Powercap Matt
Emalia akrylowo-uretanowa na bazie wody do drewna, metalu, 
plastiku  

Powłoka z innowacyjną technologią o wyjątkowych właściwościach 
ochronnych, charakteryzujący się niezwykłym kryciem i gładkością, 
zarówno pędzlem jak i wałkiem, z niezwykłą łatwością aplikacji. 
Powercap zapewnia doskonałą odporność na ścieranie i wnikanie 
brudu, z wydłużonym czasem działania, przylega bezpośrednio do 
stali ocynkowanej, aluminium i stopów lekkich. Spełnia wymagania 
Rozp. 852/2004/WE do stosowania we wszystkich 
pomieszczeniach, w których konieczne jest zachowanie wysokich 
standardów higieny. Kolory: biały, czarny. Produkt, który można barwić 
systemem kolorowania AC16.

PRZYLEGA DO CYNKU 
DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA ZADRAPANIA  I  
OTARCIA    
DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA
DOSKONAŁE KRYCIE
DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA UV              

Simbologia:

Reg.

9-11 m2/l

+15/+30°C

3h

+5/+30°C

TT NCS K7 TU A115 S100

10-15
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Bazy i emalie na bazie wody i rozpuszczalnika

lin
ea LASURCAP  

system na bazie wody - emalie

Hydrocap Satyna
Wysokiej jakości emalia na bazie wody

Hydrocap Połysk 
Wysokiej jakości emalia na 
bazie wody

Błyszcząca emalia gwarantująca maksymalną 
odporność na czynniki atmosferyczne, przy 
wysokiej odporności koloru. Do stosowania na 
produktach drewnianych, metalowych, 
plastikowych, wewnątrz i na zewnątrz, 
nieprzepuszczalny dla wody, łatwy w aplikacji, 
idealny do użytku profesjonalnego, ponieważ ma 
wysoką kompatybilność i przyczepność, siłę 
wypełniania i krycie na różnych podłożach. Łatwy 
w czyszczeniu, przylega bezpośrednio do stali 
ocynkowanej, aluminium i stopów lekkich. 
Kolory: biały. Produkt, który można barwić 
systemem kolorowania AC16.

Satynowa emalia gwarantująca maksymalną 
odporność na czynniki atmosferyczne, przy 
wysokiej odporności koloru. Do stosowania na 
produktach drewnianych, metalowych, 
plastikowych, wewnątrz i na zewnątrz, 
nieprzepuszczalny dla wody, łatwy w aplikacji, 
idealny do użytku profesjonalnego, ponieważ ma 
wysoką kompatybilność i przyczepność, siłę 
wypełniania i krycie na różnych podłożach. Łatwy 
w czyszczeniu, przylega bezpośrednio do stali 
ocynkowanej, aluminium i stopów lekkich. 
Kolory: biały, czarny. Produkt, który można barwić 
systemem kolorowania AC16.

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE 
PRZYCZEPNOŚĆ DO RÓŻNYCH PODŁOŻY
PRZYCZEPNOŚĆ DO OCYNKU

DOBRA ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE
DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ DO RÓŻNYCH PODŁOŻY 
PRZYCZEPNOŚĆ DO OCYNKU

10-12 m2/l

+15/+30°C

4h 5-15% 5-15% 5-15%70-80

+5/+30°C

TT NCS K7

10-12 m2/l

+15/+30°C

4h 5-15% 5-15% 5-15%30-40

+5/+30°C

TTCS NCS K7 TU A115 S100TU A115 S100
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systemy aplikacji do wnętrz i na zewnątrz

SYSTEM WODNY DO ŻELAZA I DREWNA

naszeSYSTEMY

PODKŁAD

WYKOŃCZENIE

SYSTEM WODNY DO ŻELAZA I DREWNA

• Idealny do żelaza i żelaza ocynkowanego

Hydrocap Lucido
Linea LASURCAP
Wysokiej jakości 
emalia na bazie 
wody

Powercap Lucido
Linea LASURCAP
Powłoka akrylowo-
poliuretanowa na 
bazie wody do 
drewna, metalu, 
plastiku

Wszystkie wskazane wykończenia przylegają bezpośrednio do stali ocynkowanej, aluminium, stopów lekkich i tworzywa sztucznego.

Uwaga: W przypadku tworzyw sztucznych, ze względu na różnorodność ich zachowania, wskazane jest przeprowadzenie określonych testów 

przyczepności produktu do materiału.

Powercap Satinato
Linea LASURCAP
Na bazie wody
powłoka akrylowo-
poliuretanowa do 
drewna, metalu, 
plastiku

Powercap Opaco
Linea LASURCAP
Powłoka akrylowo-
poliuretanowa na 
bazie wody do 
drewna, metalu, 
plastiku

Hydrocap Satin
Linea LASURCAP
Wysokiej jakości 
emalia na bazie 
wody

Unifercap W
Linea LASURCAP
Emalia mikowa na 
bazie wody

Chromocap W 
Linea LASURCAP
Podkład na bazie wody o 
wysokiej odporności na rdzę
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PODKŁAD

WYKOŃCZENIE

• Idealny do nowych konstrukcji wykonanych z różnych gatunków drewna, w tym tych o bardzo wyraźnych i głębokich porach, takich jak mahoń 
iroko, mahoń meranti, wielowarstwowa sklejka morska

SYSTEM WODNY DO DREWNA

Hydrocap Lucido
Linea LASURCAP
Wysokiej jakości 
emalia na bazie 
wody

Powercap Lucido
Linea LASURCAP
Powłoka akrylowo-
poliuretanowa na 
bazie wody do 
drewna, metalu, 
plastiku

Powercap Satinato
Linea LASURCAP
Na bazie wody
powłoka akrylowo-
poliuretanowa do 
drewna, metalu, 
plastiku

Powercap Opaco
Linea LASURCAP
Powłoka akrylowo-
poliuretanowa na 
bazie wody do 
drewna, metalu, 
plastiku

Hydrocap Satin
Linea LASURCAP
Wysokiej jakości 
emalia na bazie 
wody

Opakite W
Linea LASURCAP
Pigmentowany 
podkład do drewna na 
bazie wody

86
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Bazy i emalie na bazie wody i rozpuszczalnika

lin
ea LASURCAP  

układ rozpuszczalnikowy - podkłady

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ 
PRZYCZEPNOŚĆ NA RÓŻNYCH 
PODŁOŻACH 

Chromocap
Podkład antykorozyjny na bazie fosforanu cynku 

Rozpuszczalnikowy inhibitor rdzy idealny do 
zapobiegania korozji powierzchni żelaznych 
szczególnie narażonych na działanie czynników 
atmosferycznych. Opracowany ze 
zmodyfikowanych żywic alkidowych zdolnych do 
tworzenia efektu przeciwutleniającego. Kolory: 
biały, czerwony tlenkowy, RAL 7001.

Simbologia:

13-15 m2/l +5/+30°C12h 5% 
Diluente S800

5%
Diluente S800

Diluente S800
Nitro NV 500

5%
Nitro NV 500

+5/+30°C

CS

Corroblock
Epoksydowy podkład antykorozyjny  

Emalia z efektem antykorozyjnym odpowiednia do 
zapobiegania korozji podłoży z metali żelaznych 
odsłoniętych wewnątrz i na zewnątrz. Przylega 
bezpośrednio do stali ocynkowanej, aluminium i 
stopów lekkich. Kolory: biały, czarny, RAL 3009, 
RAL 7001, RAL 6002.

ZASTOSOWANIE Z KAŻDYM 
PODŁOŻEM

9-11 m2/l Diluente S800
Nitro NV 500

+5/+30°C24h 5-10%
Diluente S800

5-10% Diluente 
S800

5-10% 
Nitro NV 500

+5/+30°C
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Opakite
Syntetyczny podkład do drewna barwionego

Podkład szlifierski na bazie rozpuszczalników do 
podłoży drewnianych, łatwy w aplikacji, idealny do 
konserwacji elementów na budowie, ponieważ ma 
zdolność płynięcia i wypełniania, które zapewniają 
warstwę podkładową, gwarantującą przyczepność 
warstw wykończeniowych oraz ich jednorodność i 
jednolitość filmowanie. Biały kolor.

PIASKOWALNOŚĆ 
SZYBKIE SCHNIĘCIE 

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ 
ODPORNOŚĆ NA WODĘ
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA 
WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ DO ŻELAZA

12-14 m2/l +5/+30°C18-24hAcquaragia
VD 100

0-8% 0-8% +5/+30°C

Antiruggine 
Syntetyczny środek antykorozyjny

Farba z efektem antykorozyjnym odpowiednia do 
zapobiegania korozji podłóż z metali żelaznych 
odsłoniętych wewnątrz i na zewnątrz. Biały kolor.

5,5-6,5 m2/l +5/+30°C12h 0-15%Acquaragia VD 100 0-15% +5/+30°C
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Bazy i emalie na bazie wody i rozpuszczalnika

lin
ea LASURCAP  

system rozpuszczalnikowy - emalie

Remdur Połysk 
Profesjonalna emalia syntetyczna

Remdur Matt 
 Profesjonalna emalia alkidowa uretanowa do uniwersalnego 
zastosowania

Wysokiej jakości emalia syntetyczna z połyskiem, 
nieprzepuszczalna dla wody, odpowiednia do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz, ponieważ 
tworzy powłokę odporną na światło i czynniki 
atmosferyczne. Dzięki wysokiej elastyczności 
nadaje się do ochrony nawet w obecności 
agresywnej atmosfery. Kolory zgodnie z 
odpowiednią kartą, produkt, który można barwić 
systemem kolorowania AC16.

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI 
ATMOSFERYCZNE 
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
WYSOKA SIŁA WYPEŁNIANIA I WYSOKA 
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

Syntetyczna matowa emalia, która gwarantuje 
zawsze nienaganny efekt. Wodoodporny, jest w 
stanie wytworzyć film odporny na światło i czynniki 
atmosferyczne. Przylega bezpośrednio do stali 
ocynkowanej. Kolory: biały, czarny. Produkt, który 
można barwić systemem kolorowania AC16.

9-11 m2/l +5/+30°C24hAcquaragia VD 100 10% 10%

+5/+30°C+5/+30°C

85 - 95

CS TT NCS

+5/+30°C

K7

16-18 m2/l 24hAcquaragia 
VD 100

10% 10% 10%15 - 25

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
WYSOKA SIŁA WYPEŁNIANIA I DUŻE 
POKRYCIE 

TU A115 S100 CS TT NCS K7 TU A115 S100
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Supersinteol Rapido 
Emalia szybkoschnąca

Gladium
Profesjonalny żel do ochrony antykorozyjnej

Żel zapewniający maksymalną ochronę przed 
korozją z doskonałym i długotrwałym efektem. Nie 
spływa i jest szczególnie łatwy do nałożenia na 
krawędzie dzięki doskonałej możliwości 
pędzlowania. Idealnie nadaje się do ochrony 
żelaznych przedmiotów wewnątrz i na zewnątrz, 
takich jak armatura, balustrady czy spłuczki, 
zapewniając szybką konserwację. Kolory zgodnie z 
odpowiednią kartą, produkt, który można barwić 
systemem kolorowania AC16.

Emalia szybkoschnąca odpowiednia do produktów 
wewnętrznych i zewnętrznych, na bazie 
syntetycznych żywic alkidowych. Kolory zgodnie z 
określonym folderem.

+5/+30°C +5/+30°C

ODPORNOŚĆ
NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE 
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA 
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

+5/+30°C+5/+30°C

CS

13-15 m2/l 18-hAcquaragia 
VD 100

0-10%65 - 85 12-14 m2/l 1-2h 0-12%
Diluente S800

0-12%
Diluente S800

0-12% Nitro 
NV 5000

85 - 95 

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE 
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
WYSOKA SIŁA WYPEŁNIANIA I POKRYCIA

CS TT NCS K7 TU A115 S100
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Bazy i emalie na bazie wody i rozpuszczalnika

lin
ea LASURCAP  

emalie dekoracyjne

Unifercap
Emalia żelazo-mikowa

Gruboziarnista emalia żelazomowa na bazie 
rozpuszczalników, nieprzepuszczalna dla wody, 
łatwa w aplikacji, idealna do użytku profesjonalnego 
ze względu na wysoką kompatybilność i 
przyczepność, siłę wypełniającą i krycie na różnych 
rodzajach podłoży. Zawiera tlenek żelaza, który 
tworzy szczególnie stabilną barierę odporną na 
działanie promieni słonecznych i czynników 
atmosferycznych. Produkt nadaje się do zdobienia 
żelaza i żelaza ocynkowanego. Przylega 
bezpośrednio do stali ocynkowanej. Kolory zgodnie 
z konkretną tabelą, produkt można barwić za 
pomocą systemu barwienia AC16.
.

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI 
ATMOSFERYCZNE
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA 
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

12-14 m2/l +5/+30°C18-24h 0-7% 0-7%Acquaragia 
VD 100 

0-7% +5/+30°C

CS

Unifercap W
Emalia żelazowo-mikowa rozpuszczalna w wodzie  

Emalia mikowa na bazie wody odpowiednia do 
systemów malowania różnych artefaktów wewnątrz 
i na zewnątrz, nieprzepuszczalna dla wody, łatwa 
w aplikacji, idealna do użytku profesjonalnego, 
ponieważ ma wysoką kompatybilność i 
przyczepność, siłę wypełniania i krycie na różnych 
rodzajach podłoża. Zawiera tlenek żelaza, który 
tworzy szczególnie stabilną barierę odporną na 
działanie promieni słonecznych i czynników 
atmosferycznych. Przylega bezpośrednio do stali 
ocynkowanej. Kolor: Baza Szary. Produkt, który 
można barwić systemem kolorowania AC16.

14-16 m2/l +5/+30°C8-12h 10-15% 10-15% 10-15%

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI 
ATMOSFERYCZNE 
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA 
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

Simbologia:

+5/+30°C

CS
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Unifercap Medio 
Emalia żelazo-mikowa

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI 
ATMOSFERYCZNE 
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA 
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

Średnioziarnista emalia żelazomowa na bazie 
rozpuszczalników, nieprzepuszczalna dla wody, 
łatwa w aplikacji, idealna do zastosowań 
profesjonalnych ze względu na wysoką 
kompatybilność i przyczepność, siłę wypełniającą i 
krycie na różnych rodzajach podłoży. Zawiera 
tlenek żelaza, który tworzy szczególnie stabilną 
barierę odporną na działanie promieni słonecznych 
i czynników atmosferycznych. Produkt nadaje się do 
zdobienia żelaza i żelaza ocynkowanego. 
Przylega bezpośrednio do stali ocynkowanej. Kolor: 
Baza Szary. Produkt, który można barwić systemem 
kolorowania AC16.

12-14 m2/l +5/+30°C18-24h 0-7% 0-7%Acquaragia 
VD 100 

0-7% +5/+30°C

CS

farba aluminiowa

Sintech
Emalia na bazie aluminium 

Farba z wyselekcjonowanym proszkiem 
aluminiowym nanoszonym przez żywice alkidowe. 
Charakteryzuje się doskonałą odpornością na 
czynniki atmosferyczne oraz wysokim 
współczynnikiem odbicia światła. Produkt nadaje się 
do zastosowań zewnętrznych na impregnację 
hydroizolacyjną.

13-15 m2/l +5/+30°C24h

ODBICIE PROMIENI SŁONECZNYCH

+5/+30°C
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systemy aplikacji do wnętrz i na zewnątrz

SYSTEM ROZPUSZCZALNIKOWY DO ŻELAZA I DREWNA

nasze SYSTEMY

PODKŁADY

WYKOŃCZENIE

SYSTEM ROZPUSZCZALNIKOWY DO ŻELAZA I DREWNA

• Idealny do ochrony konstrukcji żelaznych, takich jak balustrady, huty, sprzęt rolniczy, na obszarach wiejskich i miejskich

Remdur 
Lucido
Linea LASURCAP
Profesjonalna  emalia
o wysokim połysku 

Remdur 
Matt
Linea LASURCAP
Professionalny 
alkid uretanoy do
 wnętrz

Gladium

Linea LASURCAP
Profesjonalna emalia
żelowa antykorozyjna

Unifercap

Linea LASURCAP
Emalia mikowa

Unifercap 
Medio
Linea LASURCAP
Emalia mikowa

Supersinteol
Rapido
Linea LASURCAP
Emalia szybkoschnąca

Chromocap 
Linea LASURCAP
Podkład 
antykorozyjny z 
fosforanami cynku

Antiruggiune 
Linea LASURCAP
Syntetyczny środek 
antykorozyjny

Corroblock 
Linea LASURCAP
Epoksydowy 
podkład 
antykorozyjny

Wykończenia Remdur Matt, Unifercap i Unifercap Medio przylegają bezpośrednio do stali ocynkowanej, aluminium, stopów lekkich i tworzyw 

sztucznych.

Uwaga! W przypadku tworzyw sztucznych, ze względu na różnorodność ich zachowania, wskazane jest przeprowadzenie określonych testów 

przyczepności produktu do materiału.
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PODKŁAD

WYKOŃCZENIE

95

Remdur 
Lucido
Linea LASURCAP
Profesjonalna emalia
uretanowo-alkidowa
 o uniwersalnym zastosowaniu

Remdur 
Matt
Linea LASURCAP
Profesjonalna emalia 
uretanowo-alkidowa o 
uniwersalnym 
zastosowaniu

Opakite 
Linea LASURCAP
Syntetyczny 
podkład do drewna 
barwionego

• Idealny do ochrony różnych gatunków artefaktów z drewna

SYSTEM ROZPUSZCZALNIKOWY DO DREWNA
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Bejce i wykończenia do drewna
Linia Novolegno oferuje idealne rozwiązanie do ochrony i konserwacji drewna wewnątrz i na zewnątrz, podkreślając jego naturalne 
właściwości. Profesjonalne produkty zapewniające łatwą aplikację i doskonałe rezultaty.

lin
ea NOVOLEGNO

Środek owadobójczy 

do drewna

Classic W R01 
Antitarlo CAP

Bejce do drewna

Classic W 
Classic

Bejce do drewna - wykończenia

Dolomiti W 
Dolomiti
Dolomiti W Decking

Wykończenia

Special W Matt
Ecoplast W 300 Tix AC
Special UV Tix Gel 
Special UV Satin 
Special UV Matt

Oleje regenerujące 

Rinnova W Rinnova
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Bejce i wykończenia do drewna

lin
ea NOVOLEGNO  

środek owadobójczy do drewna

Classic W R01
Impregnat przeciw pleśni, przeciw kornikom 

WYSOKA OCHRONA PRZED 
KONIKIEM I TERMITAMI 
WYSOKI POZIOM OCHRONY 
PRZED GRZYBAMI 
DO ZAPOBIEGANIA I LECZENIA 

JEDNOLITY KOLOR
FORMUŁA 2 W 1
WZMACNIA NATURALNE 
ZIARNO DREWNA

Środek impregnujący do drewna przeciw pleśni i 
kornikom na bazie wody, uzupełniony o środki 
biobójcze. Nadaje się do ochrony wnętrz i 
zwalczania owadów, takich jak korniki i termity, 
jednocześnie gwarantując doskonałą ochronę przed 
sinizną i gniciem.

5 m2/l +10/+30°C24h +5/+30°C

Antitarlo CAP 
Środek owadobójczy do drewna

Bezbarwny, bezwonny środek owadobójczy 
przeciwko robakom, koziorożcom i innym 
szkodnikom, opracowany z dodatkami 
pestycydowymi na bazie permetryny, które 
sprawiają, że produkt jest odporny na agresję 
owadów.

PRODUKT CERTYFIKOWANY

2-3 m2/l Curative
8-10 m2/l Quote

+5/+30°C8-24h +5/+30°C

CS
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bejce

Classic
Bejca ochronna na bazie rozpuszczalnika 

Rozpuszczalnikowy produkt do impregnacji powierzchni, 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, silnie penetrujący, 
odporny na promieniowanie UV z wykończeniem 
podkreślającym rysunek słojów drewna. Występuje w 
półprzezroczystych kolorach, uzyskanym dzięki 
zmikronizowanym pigmentom mineralnym o wysokiej 
odporności na światło, które zapewniają stabilność koloru 
oraz ochronę przed degradacją pod wpływem promieni UV 
i czynników atmosferycznych. Łatwo nakłada się go 
narzędziami ręcznymi lub mechanicznymi, a jego wysoka 
jakość zapewnia dobre zwilżanie porów drewna oraz 
jednorodny i równomierny rozkład koloru. Został 
opracowany w celu zapewnienia maksymalnej odporności 
na produkt. Kolory zgodnie z konkretną kartą kolorów.

WYSOKA ODPORNOŚĆ 
KOLORÓW DO UŻYTKU 
ZEWNĘTRZNEGO

ODŻYWIA I CHRONI 
DREWNO WYDOBYWA 
STRUKTURĘ DREWNA

Symbols:

11-13 m2/l 4-6h

Classic W
Bejca ochronna na bazie wody 

Produkt na bazie wody do impregnacji powierzchni, do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz, silnie penetrujący, 
odporny na promieniowanie UV z wykończeniem 
podkreślającym rysunek słojów drewna. Dostępna jest 
w półtransparentnych kolorach otrzymanych z 
mikronizowanych pigmentów mineralnych o wysokiej 
odporności na światło, które zapewniają stabilność 
koloru i ochronę przed degradacją pod wpływem 
promieni UV i czynników atmosferycznych. Jest 
wykonany z surowców dobranych pod kątem niskiego 
wpływu na środowisko i minimalnej emisji, tak aby 
zachować dobre samopoczucie i bezpieczeństwo 
użytkowników oraz środowiska. Kolory zgodnie z 
konkretną kartą kolorów.

ODPORNOŚĆ NA UV 
JEDNORODNOŚĆ KOLORÓW

Symbols:

11-13 m2/l

+10/+30°C +5/+30°C

4-6h

+5/+30°C

CS

+5/+30°C

CS
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lin
ea NOVOLEGNO  

bejce - wykończenia

Dolomiti
Impregnat do wykańczania wosku

Silnie penetrujący produkt do impregnacji 
powierzchni drewna do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych, podkreślający 
rysunek słojów drewna. Unikalny produkt 
rozpuszczalnikowy pełniący jednocześnie funkcję 
impregnacji i wykończenia bez konieczności 
nakładania podkładu. Wyjątkowa ochrona przed 
promieniowaniem UV. Kolory zgodnie z 
konkretną kartą kolorów.

10-12 m2/l 16h

NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY 
MOŻLIWOŚĆ SZCZOTKOWANIA
WYSOKA ODPORNOŚĆ NA 
CZYNNIKI UV I ATMOSFERYCZNE 
DŁUGOTRWAŁA OCHRONA 
JEDNORODNE WYKOŃCZENIE

MAKSYMALNA TRWAŁOŚĆ 
KOLORÓW NA ZEWNĄTRZ
NIE WYMAGA GRUNTU 
DOSKONAŁE  KRYCIE 
ŁATWE W APLIKACJI 
NIE SPŁYWA

+5/+30°C +5/+30°C

CS

Dolomiti W
Impregnat na bazie wody woskowej

Silnie penetrujący produkt do impregnacji 
powierzchni drewna do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych, podkreślający 
rysunek słojów drewna. Wyjątkowy produkt na 
bazie wody, który jednocześnie pełni funkcję 
impregnatu i wykończenia bez konieczności 
nakładania podkładu. Wyjątkowa ochrona przed 
promieniowaniem UV. Kolory zgodnie z 
konkretną kartą kolorów.

10-12 m2/l 6h

NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY
MOŻLIWOŚĆ SZCZOTKOWANIA
WYSOKI POZIOM OCHRONY PRZED 
PROMIENIAMI UV

+15/+30°C +5/+30°C

CS

10-20 30-40

Bejce i wykończenia do drewna
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Dolomiti W Decking
Wykończenie ochronne na bazie wody do desek tarasowych i 
zewnętrznych konstrukcji drewnianych

Impregnująca powłoka ochronna na bazie wody, 
idealna do ochrony desek tarasowych przed 
zużyciem, nadając drewnu doskonałe 
wykończenie, wzmacniając jego naturalne 
usłojenie oraz zapewniając maksymalną ochronę 
i zachowanie koloru. Wysoka elastyczność, 
zdolność penetracji, wodoodporność i odporność 
na ścieranie gwarantują doskonałe rezultaty, 
zapewniając maksymalną ochronę przed 
intensywnym działaniem czynników 
atmosferycznych i promieni słonecznych.

18-20 m2/l 12h

ODPORNOŚĆ NA UV I WARUNKI POGODOWE 
ŁATWY W APLIKACJI
 JEDNORODNE WYKOŃCZENIE 
WYRÓWNUJE SŁOJE DREWNA

+15/+30°C

+5/+30°C

Opaco

CS



lin
ea NOVOLEGNO  

wykończenia

Special W Matt
Matowe wykończenie na bazie rozpuszczalnika z 
efektem wosku

Produkt wodoodporny odpowiedni do systemów 
malowania elementów drewnianych wewnątrz i 
na zewnątrz, łatwy w aplikacji, o dobrej sile 
wypełniającej i przyczepności do różnego rodzaju 
impregnatów; zapewnia wykończenie 
charakteryzujące się wysoką jednolitością, dobrą 
wytrzymałością mechaniczną, elastycznością i 
odpornością na zarysowania, tworząc stabilny, 
piękny i odporny na zużycie film z upływem 
czasu.Doskonała ochrona przed promieniami 
UV. Produkt tworzy elastyczną i odporną na 
zarysowania powłokę, która przez długi czas 
pozostaje stabilna. Kolorystyka wg konkretnej 
karty kolorów.

8-10 m2/l

+15/+30°C

8h 0-10%

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE 
ELASTYCZNOŚĆ

Symbols:

+5/+30°C

0-10%

CS

Ecoplast W 300 Tix AC 
Farba do drewna na bazie wody

Produkt odpowiedni do systemów powłokowych 
do stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, 
wodoodporny, łatwy w aplikacji. Idealny do 
użytku profesjonalnego, ponieważ posiada 
wysoką kompatybilność, siłę wypełniającą i 
przyczepność do różnego rodzaju impregnatów.

NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY 
MOŻLIWOŚĆ SZCZOTKOWANIA
ODPORNOŚĆ NA UV I WARUNKI 
ATMOSFERYCZNE 
ELASTYCZNOŚĆ

4-5 m2/l +15/+30°C6h +5/+30°C

102

25-30
40-50

25-35

Bejce i wykończenia do drewna
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Special UV Satin
Satynowe wykończenie na bazie rozpuszczalnika z 
efektem wosku 

Produkt odpowiedni do malowania systemami 
konstrukcji drewnianych wewnątrz i na zewnątrz, 
wodoodporny, łatwy w aplikacji, idealny do 
zastosowań profesjonalnych ze względu na wysoką 
kompatybilność, siłę wypełniającą i przyczepność do 
różnego rodzaju impregnatów. Formuła z filtrami 
UV i modyfikowanymi żywicami alkidowymi, 
doskonała ochrona konstrukcji drewnianych, wysoka 
trwałość koloru w środowiskach zewnętrznych, 
nawet w warunkach ekstremalnego narażenia na 
czynniki atmosferyczne. Kolory zgodnie z konkretną 
kartą kolorów.

10-12 m2/l 36h

NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY 
MOŻLIWOŚĆ SZCZOTKOWANIA
ODPORNOŚĆ NA UV I  WARUNKI 
ATMOSFERYCZNE 
ELASTYCZNY

+5/+30°C +5/+30°C

CS
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Special UV Tix Gel
Efekt wosku na bazie rozpuszczalnika

Najwyższej jakości satynowe wykończenie żelowe 
z efektem wosku, odpowiednie do trwałych 
powłok na wewnętrznych i zewnętrznych 
powierzchniach drewnianych, gwarantując 
wysoką odporność mechaniczną, na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV. 
Elastyczność, zdolność wypełniania i odporność 
na zarysowania produktu tworzą stabilny film, 
który jest również odporny na naprężenia 
spowodowane zmianami wymiarowymi podłoża 
w wyniku zmian klimatycznych.

ODPORNY NA UV 
NIEKAPIĄCA   
DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ
DOSKONAŁA ROZCIĄGLIWOŚĆ I KRYCIE

10-12 m2/l +5/+30°C36h +5/+30°C30-40 45-55 
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lin
ea NOVOLEGNO  

wykończenia olejki regenerujące

Rinnova W
Regenerujący olej ochronny na bazie wody

Bezbarwny, regenerujący olej ochronny do 
zastosowań zewnętrznych, przywraca początkowy 
aspekt estetyczny artefaktów wystawionych na 
zewnątrz, przywracając ich pierwotne piękno i 
odnawiając farbę zużytą powierzchownie przez 
ekspozycję na słońce i ogólnie czynniki 
atmosferyczne. Stosowany corocznie wydłuża czas 
trwania każdego wykończenia na drewnie.

ODPORNOŚĆ NA UV, I WARUNKI POGODOWE

20-30 m2/l +5/+30°C12h +5/+30°C

Special UV Matt
Matowe wykończenie na bazie rozpuszczalnika z 
efektem wosku 

Produkt wodoodporny odpowiedni do systemów 
malowania elementów drewnianych wewnątrz i na 
zewnątrz, łatwy w aplikacji, o dobrej sile wypełniającej i 
przyczepności do różnego rodzaju impregnatów; 
zapewnia wykończenie charakteryzujące się wysoką 
jednolitością, dobrą wytrzymałością mechaniczną, 
elastycznością i odpornością na zarysowania, tworząc 
stabilny, piękny i odporny na zużycie film z upływem 
czasu.Doskonała ochrona przed promieniami UV. 
Produkt tworzy elastyczną i odporną na zarysowania 
powłokę, która przez długi czas pozostaje stabilna. 
Kolorystyka wg konkretnej karty kolorów.

10-12 m2/l 36h

NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY 
MOŻLIWOŚĆ SZCZOTKOWANIA
ODPORNOŚĆ NA UV I WARUNKI 
ATMOSFERYCZNE 
ELASTYCZNY

+5/+30°C +5/+30°C

CS

15-25 

Bejce i wykończenia do drewna
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Rinnova 
Regenerujący olej ochronny

Bezbarwny, regenerujący olej ochronny do 
zastosowań zewnętrznych, przywraca początkowy 
aspekt estetyczny artefaktów wystawionych na 
zewnątrz, przywracając ich pierwotne piękno i 
odnawiając farbę zużytą powierzchownie przez 
ekspozycję na słońce i ogólnie czynniki 
atmosferyczne. Stosowany corocznie wydłuża 
czas trwania każdego wykończenia na drewnie.

20-30 m2/l +5/+30°C8h +5/+30°C

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM UV
PRZYWRACA DREWNO DO JEGO PIERWOTNEGO WYGLĄDU 
KOLORY DREWNO
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systemy aplikacji do wnętrz

SYSTEM ROZPUSZCZALNIKOWY DO DREWNA 
SYSTEM WODNY DO DREWNA

nasze SYSTEMY

SYSTEM ROZPUSZCZALNIKOWY DO DREWNA 

Classic 
Linea NOVOLEGNO
Bejca ochronna na 
bazie rozpuszczalnika

• Idealny do nowych konstrukcji wykonanych z różnych gatunków drewna

Special UV Tix Gel
Linea NOVOLEGNO
Efekt wosku na bazie 
rozpuszczalnika

Special UV Satin
Linea NOVOLEGNO
Satynowe wykończenie 
na bazie rozpuszczalnika 
z efektem wosku

Special UV Matt
Linea NOVOLEGNO
Matowe wykończenie na 
bazie rozpuszczalnika z 
efektem wosku

WYKOŃCZENIE

BEJCA
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SYSTEM WODNY DO DREWNA

Dolomiti W
Linea NOVOLEGNO
Impregnat na bazie wody woskowej

Dolomiti 
Linea NOVOLEGNO 
Impregnat do wykańczania 
wosku

Classic W
Linea NOVOLEGNO 
Bejca ochronna na bazie wody 

• Idealny do nowych konstrukcji wykonanych z różnych gatunków drewna, w tym tych o bardzo wyraźnych i głębokich porach, takich jak 
mahoń iroko, mahoń meranti, wielowarstwowa sklejka morska

Special W Matt
Linea NOVOLEGNO 
Wykończenie z efektem wosku 
na bazie wody

PRODUKTY DO STOSOWANIA BEZPOŚREDNIO NA PODŁOŻU

WYKOŃCZENIE

BEJCA
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Specjalne lakiery do drewna
Linea Woodcap oferuje specjalne rozwiązania do ochrony produktów drewnianych, takich jak podłogi i meble. Wysoce 
profesjonalne produkty, które zapewniają doskonałą wydajność.

lin
ea WOODCAP

Przezroczyste wykończenia do 
drewna zewnętrznego

Riplast 1 Lucido
Riplast 1 Satin

Lakiery do podłóg wewnętrznych
Eco W 500 Lucido
Eco W 500 Satin
Eco W 507 Satin
Stucco per Parchetti
Fondo per Parchetti
Riplast A+B Lucida, Satinata, Semilucida

Meble drewniane do wnętrz 
Ecoplast w 601 
Ecoplast 1000 Satinato

Meble drewniane do wnętrz

F23
Carteggiabile CS21
Alkidina Lucida e Opaca



110

Specjalne lakiery do drewna

lin
ea WOODCAP

przezroczyste wykończenia do drewna

Riplast 1 Lucido
Wykończenie transparentne do drewna na bazie rozpuszczalnika - 
Błyszczący 

Riplast 1 Satin
Wykończenie transparentne do drewna na bazie rozpuszczalnika - 
Satyna

Przezroczysty produkt odpowiedni do systemów 
malowania elementów drewnianych wewnątrz i 
na zewnątrz, wodoodporny, łatwy w aplikacji, 
idealny do zastosowań profesjonalnych ze 
względu na wysoką kompatybilność oraz 
właściwości wypełniające i przyczepność do 
różnego rodzaju impregnatów.

Przezroczysty produkt odpowiedni do systemów 
malowania elementów drewnianych wewnątrz i 
na zewnątrz, wodoodporny, łatwy w aplikacji, 
idealny do zastosowań profesjonalnych ze 
względu na wysoką kompatybilność oraz 
właściwości wypełniające i przyczepność do 
różnego rodzaju impregnatów.

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI POGODOWE 
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE 
ODPORNOŚĆ NA UV 
ELASTYCZNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI POGODOWE 
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE 
ODPORNOŚĆ NA UV 
ELASTYCZNOŚĆ

11-13 m2/l 24hAcquaragia
VD 100

+5/+30°C0-8% 0-8% 0-8%

+5/+30°C

11-13 m2/l 24hAcquaragia
VD 100

+5/+30°C0-8% 0-8% 0-8%

+5/+30°C

85-95 20-30
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DOBRA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE I ZARYSOWANIA 
DOBRA ODPORNOŚĆ NA MYCIE  DETERGENTAMI 
WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
SZYBKOSCHNĄCA
BEZWONNY

DOBRA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE I ZARYSOWANIA 
DOBRA ODPORNOŚĆ NA MYCIE  DETERGENTAMI 
WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
SZYBKOSCHNĄCA
BEZWONNY

lakiery do podłóg wewnętrznych

Eco W 500 Satin
Transparentny wodny lakier do drewna do wnętrz - Satina

Przezroczysty produkt odpowiedni do systemów 
malowania elementów drewnianych we 
wnętrzach, łatwy w aplikacji, idealny do użytku 
profesjonalnego, ponieważ posiada właściwości 
wypełniające, przyczepność do piaskowanych 
podłoży wodorozcieńczalnych i różnych 
gatunków drewna oraz szybkie schnięcie, co 
pozwala skrócić czas malowania. Zapewnia 
wykończenie charakteryzujące się wysoką 
jednolitością i wytrzymałością mechaniczną.

Symbols:

11-13 m2/l 11-13 m2/l6h 6h+15/+30°C +15/+30°C

+5/+30°C +5/+30°C

Eco W 500 Lucido
Przezroczysty wodny lakier do drewna do wnętrz - Błyszczący

Przezroczysty produkt odpowiedni do systemów 
malowania elementów drewnianych we wnętrzach, 
łatwy w aplikacji, idealny do użytku profesjonalnego, 
ponieważ posiada właściwości wypełniające, 
przyczepność do piaskowanych podłoży 
wodorozcieńczalnych i różnych gatunków drewna 
oraz szybkie schnięcie, co pozwala skrócić czas 
malowania. Zapewnia wykończenie charakteryzujące 
się wysoką jednolitością i wytrzymałością 
mechaniczną.

Symbols:

30-40 75-85
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Specjalne lakiery do drewna

lin
ea WOODCAP

lakiery do podłóg wewnętrznych

Eco W 507 Satin
Przezroczysty lakier wodny do podłóg drewnianych we wnętrzach

Produkt transparentny, odpowiedni do każdego 
rodzaju drewna układanego na podłodze. Łatwy 
w aplikacji, idealny do użytku profesjonalnego, 
ponieważ ma wysoką kompatybilność i 
przyczepność, siłę wypełniającą i krycie na 
różnych gatunkach drewna.

11-13 m2/l Versione
Monocomponente

+15/+30°C

6h Rullo pelo

+5/+30°C

Stucco per Parchetti 
Wypełniacz

SZYBKOSCHNĄCA 
Powłoka nitrocelulozowa do mieszania z proszkiem 

drzewnym.

+5/+30°C1h +5/+30°C

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA 
ŚCIERANIE I 
ZARYSOWANIA DOBRA 
ODPORNOŚĆ NA MYCIE Z 
DETERGENTAMI
BEZWONNY

DOBRA ODPORNOŚĆ NA 
DETERGENTY
WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
SZYBKOSCHNĄCA

20-30 Versione
Bicomponente



Fondo per Parchetti
Lakier do drewna poliuretanowego

Szybkoschnący lakier na bazie rozpuszczalnika do 
wewnętrznych powierzchni drewnianych.

8-10 m2/l +5/+30°C20' +5/+30°C

Riplast A+B Lucida - Satinata - Semilucida 
Lakier do drewna poliuretanowego 

Dwuskładnikowa, przezroczysta farba poliuretanowa, 
idealna do wszystkich rodzajów drewna używanego 
do podłóg. Łatwy w aplikacji, idealny do zastosowań 
profesjonalnych, ponieważ jest niezwykle 
kompatybilny i ma doskonałe właściwości adhezyjne, 
wypełniające i powlekające na różnych gatunkach 
drewna. Gwarantuje wykończenie, wyróżniające się 
estetyczną jednolitością i niezwykłą odpornością 
mechaniczną.

12-14 m2/l +5/+30°C2-16h +5/+30°CLucida: 88-98
Semilucida: 65-75
Satinata: 38-48

SZYBKOSCHNĄCY WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
WYSOKA ODPORNOŚĆ NA OLEJE I ROZPUSZCZALNIKI 
WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
SZYBKOSCHNĄCA
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meble drewniane do wnętrz

Ecoplast W 601 
Powłoka do drewna na bazie wody 

Przezroczysta, akrylowa, nieżółknąca, 
wodorozcieńczalna jedno lub dwuskładnikowa farba 
przeznaczona do ochrony drewnianych elementów 
wyposażenia wnętrz. Ecoplast W 601 katalizowany 
Idrocat 10 gwarantuje maksymalną odporność.

9-11 m2/l 12h 0-10%

+5/+30°C

Ecoplast 1000 Satinato
Emalia wodna do drewna, metalu, plastiku, ścian pionowych

Emalia odpowiednia do systemów malarskich 
konstrukcji wewnętrznych i zewnętrznych, 
nieprzepuszczalna dla wody, łatwa w aplikacji, 
idealna do użytku profesjonalnego
wyjątkowo kompatybilny i posiada doskonałe 
właściwości adhezyjne, wypełniające i kryjące na 
różnego rodzaju podłożach.

3,5-4,5 m2/l +15/+30°C6h 0-10% 0-10%+10/+30°C10% +5/+30°C

Specjalne lakiery do drewna

lin
ea WOODCAP

30-40

TT NCS K7 TU S100 A115

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE 
SZYBKIE SCHNIĘCIE
WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ DO RÓŻNYCH MATERIAŁÓW

DOBRA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE 
DOBRA ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA 
DOBRA ODPORNOŚĆ NA PLAMIENIA 

5-15
25-35 
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meble drewniane do wnętrz

F23
Bezbarwny podkład do drewna na bazie wody

Lakier wodny na bazie żywic akrylowych, 
nieżółknący, jedno- lub dwuskładnikowy, 
odpowiedni jako podkład na artefakty drewniane 
wewnątrz.
F23 katalizowany za pomocą Hydrocat 10. 
Zapewnia maksymalną wydajność (katalizowana 
do 10% objętości).

SZYBKIE SCHNIĘCIE 
GŁĘGOKO PENETRUJĄCY

SZYBKIE SCHNIĘCIE 
GŁĘGOKO PENETRUJĄCY

8-10 m2/l +15/+30°C2-6h +5/+30°C

Carteggiabile CS21 
Podkład nitrosyntetyczny

Szlifowany podkład do podłoży drewnianych, łatwy w 
aplikacji, idealny do zastosowań profesjonalnych, 
ponieważ posiada wysokie właściwości wypełniające, 
dobrą przyczepność do różnych gatunków drewna i 
szybko schnie, co pozwala na całkowite skrócenie 
czasu malowania. Tworzy błonopodobny podkład, 
który gwarantuje przyczepność gładzi, równomierność 
wykończenia i równomierne krycie folii.

7-8 m2/l +5/+30°C2h 10-20% +5/+30°CNitro
NV 5000

10-20%10-20%
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Specjalne lakiery do drewna

lin
ea WOODCAP

meble drewniane do wnętrz

Alkidina Lucida e Opaca 
Lakier do drewna nitrocelulozowego

Przezroczysta, syntetyczna farba wykończeniowa 
nitro, odpowiednia do wewnętrznych konstrukcji 
drewnianych, łatwa w aplikacji. Idealnie nadaje się do 
zastosowań profesjonalnych, ponieważ posiada 
wysokie właściwości wypełniające, dobrze przylega do 
szlifowanych podłoży i szybko schnie, redukując czas 
malowania. Tworzy film wykończeniowy o doskonałej 
wizualnej konsystencji.

9-11 m2/l +5/+30°C15-20' 15-30% +5/+30°CNitro
NV 5000

15-30%Lucida: 85-95
Opaca: 20-30

DOBRA ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA 
WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
SZYBKOSCHNĄCA
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cykle aplikacji do wnętrz
ROZPUSZCZALNIKOWY SYSTEM DO ZEWNĘTRZNYCH 
PODŁOŻY DREWNIANYCH
WODNY SYSTEM PIGMENTOWY DO WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH PODŁOŻY DREWNIANYCH
SYSTEM NITRO DO PODŁOŻY DREWNIANYCH W 
POMIESZCZENIACH

nasze SYSTEMY

ROZPUSZCZALNIKOWY SYSTEM DO ZEWNĘTRZNYCH PODŁOŻY 
DREWNIANYCH

Classic 
Linea NOVOLEGNO
Bejca ochronna na 
bazie rozpuszczalnika

Riplast 1 Lucido
Linea WOODCAP
Wykończenie 
transparentne na bazie 
rozpuszczalnika do 
drewna

Riplast 1 Satin
Linea WOODCAP
Wykończenie 
transparentne na bazie 
rozpuszczalnika do 
drewna

WYKOŃCZENIE

PODKŁAD
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WODNY SYSTEM PIGMENTOWY DO WEWNĘTRZNYCH I 
ZEWNĘTRZNYCH PODŁOŻY DREWNIANYCH

SYSTEM NITRO DO PODŁOŻY DREWNIANYCH W POMIESZCZENIACH

Opakite W
Linea LASURCAP
Pigmentowany 
podkład do drewna na 
bazie wody

WYKOŃCZENIE 

PODKŁAD

Ecoplast 1000 Satinato
Linea WOODCAP
Emalia wodna do drewna, metalu, 
plastiku, ścian pionowych

Carteggiabile CS21 
Linea WOODCAP 
Podkład nitrosyntetyczny

Alkidina Lucida 
Linea WOODCAP 
Lakier do drewna nitrocelulozowego

Alkidina Opaca 
Linea WOODCAP 
Lakier do drewna nitrocelulozowego

WYKOŃCZENIE

PODKŁAD



Profesjonalne farby do drewna
Linia Professional oferuje rozwiązania do ochrony i konserwacji drewna zarówno na zewnątrz, stolarki okiennej, mebli 
ogrodowych, jak i do wnętrz takich jak podłogi, drzwi i meble.

lin
ea PROFESSIONALE  

Podkłady rozpuszczalnikowe do drewna

Riplast F99
Riplast F47 F48
Riplast F307 F308
Riplast F2 F3

Wykończenia do drewna na bazie 
rozpuszczalników

Riplast F69 F70 Semilucida
Riplast P120 P121
Riplast P71 P72

Kolory

Arol

119



120

+5/+30°C +5/+30°C7,1-8,3 m2/l 8h 10-15%Diluente 
Butol

podkłady rozpuszczalnikowe do drewna

Profesjonalne farby do drewna

lin
ea PROFESSIONALE

9-11 m2/l 2h +5/+30°C +5/+30°CAcquaragia
VD 100

10-40% 10-40% 10-40% +5/+30°C +5/+30°C7,1-8,3 m2/l 12h 10-15%Diluente 
Butol

+5/+30°C +5/+30°C7,1-8,3 m2/l 4h 10-15%Diluente 
Butol

5%

Przezroczysty dwuskładnikowy podkład 
poliuretanowy zawierający poliester i aromatyczny 
poliizocyjanian, idealny do konstrukcji drewnianych 
do wnętrz. Proporcje mieszania: 50% z Riplast F307 
wagowo i objętościowo.

Przezroczysty dwuskładnikowy poliuretanowy lakier 
podkładowy na bazie poliestru i aromatycznego 
polisocyjanianu, odpowiedni do stolarki 
wewnętrznej. Proporcje mieszania: 50% z Riplast F2 
wagowo i objętościowo.

Riplast F307 F308 
Podkład poliuretanowy do drewna

Riplast F2 F3 
Podkład poliuretanowy do drewna

Przezroczysty dwuskładnikowy podkład 
poliuretanowy zawierający poliester i aromatyczny 
poliizocyjanian, idealny do konstrukcji drewnianych 
do wnętrz. Proporcje mieszania: 100% z Riplastem 
F48 wagowo i objętościowo.

Riplast F47 F48 
Podkład poliuretanowy do drewna

Transparentny, syntetyczny podkład, idealny do 
konstrukcji drewnianych do wnętrz i na zewnątrz.
Nadaje się jako podkład w cyklach wodnych na 
drewno zawierające garbniki (dąb, kasztan itp.).

Riplast F99 
Podkład do drewna syntetycznego
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lakiery rozpuszczalnikowe do drewna

Przezroczysta, dwuskładnikowa poliuretanowa 
farba wykończeniowa, zawierająca poliester i 
aromatyczny poliizocyjanian, idealna do 
drewnianych konstrukcji do wnętrz. Proporcje 
mieszania: 50% wagowo i objętościowo z Riplastem 
P71.

Riplast P71 P72 Opaca 
Lakier do drewna poliuretanowego

Przezroczysta, dwuskładnikowa poliuretanowa 
farba wykończeniowa, zawierająca poliester i 
aromatyczny poliizocyjanian, idealna do 
drewnianych konstrukcji do wnętrz. Proporcje 
mieszania: 50% z Riplastem P120 wagowo i 
objętościowo.

Riplast P120 P121 Opaca 
Lakier do drewna poliuretanowego

Przezroczysta, dwuskładnikowa poliuretanowa 
farba wykończeniowa, zawierająca poliester i 
aromatyczny poliizocyjanian, idealna do 
drewnianych konstrukcji do wnętrz. Proporcje 
mieszania: 50% z Riplastem F69 wagowo i 
objętościowo.

Riplast F69 F70 
Lakier do drewna poliuretanowego

7,7-9,1 m2/l 8hBiluente
Butol

+5/+30°C +5/+30°C10-15% 5%45-55 7,7-9,1 m2/l 5hDiluente 
Butol

+5/+30°C +5/+30°C10-15% 5-10%25-35

7,7-9,1 m2/l 5hDiluente 
Butol

+5/+30°C +5/+30°C10-15%10-20

kolory

Arol
Bejca

Bejca do drewna, którą można mieszać z wodą lub 
acetonem. Wydobywa włókna drewna bez ich 
zakrywania. Kolory: żółty, czerwony, czarny, mahoń, 
orzech.

13-17 m2/l +5/+30°C8h +5/+30°C400%400% 400% 400%



PODKŁAD

WYKOŃCZENIE

PRZEZROCZYSTY SYSTEM POLIURETANOWY DO WYPOSAŻENIA WNĘTRZ Z 
DREWNA

• Idealny do ochrony drewnianych artefaktów.

Riplast F47 F48 Linea 
PROFESSIONALE 
Lakier do drewna 
poliuretanowego

Riplast F69 F70
Semilucido
Linea PROFESSIONALE
Lakier do drewna poliuretanowego

Riplast F307 F308 
Linea PROFESSIONALE 
Lakier do drewna 
poliuretanowego

Riplast P120 P121
Opaco
Linea PROFESSIONALE
Lakier do drewna poliuretanowego

Riplast F2 F3
Linea PROFESSIONALE 
Lakier do drewna 
poliuretanowego

Riplast P71 P72 
Molto opaco
Linea PROFESSIONALE
Lakier do drewna poliuretanowego

cykle aplikacji do wnętrz

PRZEZROCZYSTY SYSTEM 
POLIURETANOWY DO WYPOSAŻENIA 
WNĘTRZ Z DREWNA

nasze SYSTEMY
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CAP ARREGHINI SpA 
ITALIAN PAINTS SINCE 1950 
PRZEMYSŁOWA 24, LUBARTÓW
customerservice@caparreghinipolska.pl
 Tel. +48 789 237 330  
         +48 81 855 44 38
https://www.caparreghini.it/pl/
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001
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