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Historia marki Sigma sięga 1722 roku, kiedy to niedaleko Am-
sterdamu założono pierwszą na świecie firmę produkującą farby 
- Peter Schoen&Son. Nazwa marki Sigma Coatings pojawiła się 
po raz pierwszy w 1972 roku wraz z połączeniem 3 największych 
holenderskich producentów powłok malarskich. Dzięki połączeniu 
przełomowych technologii z bezkompromisową jakością wyro-
bów Sigma stała się szybko najczęściej wybieraną marką w krajach 
Beneluxu oraz zajmuje znaczącą pozycję wśród profesjonalistów 
w Niemczech, Francji, Danii, we Włoszech oraz w Polsce.
Sigma Coatings to przede wszystkim specjalistyczne systemy 
farb fasadowych i wewnętrznych oraz emalii do drewna i meta-
lu. Produkty tej marki pozwalają kompleksowo zadbać o wygląd 
i trwałość  fasad budowli i wnętrz oraz rozwiązać każdy problem 
techniczny związany z ich wykonaniem. Zastosowanie tych wyro-
bów zapewnia długotrwałą ochronę nowo wznoszonym obiek-
tom i przywraca dawny blask obiektom historycznym, dzięki two-
rzeniu nieprzenikalnej bariery dla zanieczyszczeń i agresywnych 
czynników środowiska.
Pełen zakres kolorów farb i niezliczona liczba ich kombinacji, po-
zwalają tworzyć rzeczy niecodzienne: połączyć twórczą koncepcję 
architektów, projektantów, kunszt malarzy z harmonijną kompozy-
cją budynku w jego naturalnym otoczeniu. Bogata paleta kolorów 
i niezliczona liczba ich kombinacji zapewnia możliwość aranżacji 
najśmielszych wizji architektów i inwestorów.
Kompatybilność oferty sprawia, że wykorzystywanie różnych kom-
binacji kolorów, faktur i struktur oraz łączenie różnych efektów 
pozwala uzyskać zaskakujące rezultaty. Kreowanie przestrzeni jest 
więc teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dostarcza szereg różno-
rodnych, wysublimowanych rozwiązań, które do tej pory pozo-
stawały nieosiągalne.

Wszędzie tam, gdzie długotrwała ochrona i najwyższe normy sa-
nitarne są równie ważne, co estetyczny wygląd, produkty marki 
Sigma są idealnym rozwiązaniem.

Szukasz więcej informacji?
Wejdź na www.profesjonalnefarby.pl

SPIS TREŚCI
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ŚRodkI gRunTująCE 
I ImPREgnaTy

Zadaniem środków gruntujących i impregnatów jest 
wzmacnianie podłoża i wyrównywanie jego chłonno-
ści, przed rozpoczęciem właściwych prac malarskich. 
Dodatkowo środki te umożliwiają dobrą przyczepność 
kolejnych warstw farby, trwałość i jednolitość koloru.

5
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Wodorozcieńczalny koncentrat gruntujący i uszczelniający, 
na bazie kopolimerów akrylowych, przeznaczony do użyt-
ku wewnętrznego i zewnętrznego. Stosowany pod farby 
oparte na spoiwach organicznych i inne powłoki ścienne 
lub jako powłoka neutralizująca właściwości absorpcyj-
ne niezagruntowanych powierzchni, podłoży kredujących 
i pylących. Może być używany jako powłoka podkładowa 
na niezagruntowane ściany, pozwalająca uzyskać dobrą 
przyczepność kolejnych warstw farby, trwałość i jednolitość 
koloru oraz jednakowy połysk na całej powierzchni. 

•	 wyrównuje	i	zmniejsza	chłonność	podłoża	
•	 wzmacnia	podłoże
•	 optymalizuje	przyczepność	

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: pędzel Ławkowiec, wałek microstar 

kolor:  
mleczny (powłoka sucha jest prawie bezbarwna)
opakowania:  
1 L, 5 L, 10 L 
metoda malowania: pędzel, wałek 
wydajność:  
do 8 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
rozcieńczanie:  
1:4 z wodą
zalecana ilość warstw:  
1-2

Sigmafix Universal
akrylowy koncentrat gruntujący do fasad i wnętrz 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,01÷1,02
Zawartość części stałych, min. [%obj.] 25,0÷28,0
Nanoszenie farby nawierzchniowej, [h] po 6 h
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 2 h

Impregnat przeznaczony do hydrofobizacji i olejofobizacji 
podłoży mineralnych takich jak tynki cementowo-wapienne 
i cementowe, płyty włóknisto-cementowe, beton, cegła, ka-
mień. Poprzez głębokie wnikanie i hydrofobizację powierzchni 
zabezpiecza je przed nasiąkaniem wodą, wpływem czynników 
atmosferycznych, osadzaniem się kurzu, porastaniem mchem 
i porostami, a także przed zabrudzeniami olejopochodnymi 
(np. tłuszczami, olejami samochodowymi, tłustymi zanie-
czyszczeniami pochodzącymi z emisji spalin samochodowych 
i przemysłu ciężkiego). Może być stosowany na zewnątrz i do 
wnętrz pomieszczeń. Szczególnie polecany do klinkieru.

•	 głęboko	penetruje	podłoże
•	 zabezpiecza	przed	tłustymi	zanieczyszczeniami	
•	 zwiększa	mrozoodporność
•	 ogranicza	brudzenie	i	porastanie	ścian
•	 zabezpiecza	przed	nasiąkaniem	wodą	
•	 bezzapachowy	
•	 zapobiega	powstawaniu	plam	i	wykwitów	solnych
•	 umożliwia	swobodną	dyfuzję	pary	wodnej
•	 ułatwia	zmywanie	zaprawy	fugowej	z	klinkieru

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: pędzel Ławkowiec, pędzel Płaski 

kolor:  
mleczny (nie zmienia koloru podłoża po wyschnięciu)
opakowania:  
10 L
metoda malowania:  
pędzel
wydajność:  
cegła 1,5÷4 m²/l, podłoże wapienne 1,5÷2 m²/l, 
gazobeton 1÷2 m²/l, kamień 1÷4 m²/l
zalecana ilość warstw:  
2

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,00
Zawartość części stałych, min. [%obj.] 3
Współczynnik przenikania pary wodnej Sd 0,05 [m]

duży klasa 1 (V1)
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 16 h (pełne własności hydrofobowe 

po 1 tygodniu)
Nanoszenie kolejnej warstwy, [h] po 1 h

Sigma Hydrophob WB
impregnat hydro i olejofobizujący 
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Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: pędzel Ławkowiec

Wodorozcieńczalny podkład na bazie żywic silikonowych 
do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Przeznaczony 
do gruntowania podłoża o normalnym stopniu absorpcji 
przed położeniem powłok wykończeniowych w systemie 
Sigma Siloxan. Odpowiedni do podłoży z cementu azbe-
stowego, tynków cementowo-wapiennych, cegły, skredo-
wanych tynków wapiennych. Zalecany do pokrywania ist-
niejących warstw farb emulsyjnych, niemalowanych tynków 
mineralnych i syntetycznych.

•	 łatwy	w	stosowaniu	
•	 zwiększa	przyczepność	kolejnych	powłok	
•	 wodoodporny
•	 wysoce	paroprzepuszczalny	

kolor:  
bezbarwny
opakowania:  
10 L
metoda malowania:  
pędzel
wydajność:  
do 12 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
rozcieńczanie:  
1:1 z wodą
zalecana ilość warstw:  
1-2

Sigma Siloxan Fix
wodorozcieńczalny grunt silikonowy do fasad i wnętrz

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 0,95÷1,05
Zawartość części stałych, min. [%obj.] 15,0
Wielkość ziarna [μm] < 100 drobne (S1)
Współczynnik przenikania pary wodnej Sd < 0,14 [m] 

duży klasa 1 (V1)
Odczyn pH 8,0÷9,0
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 3 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 6 h

•	 łatwy	w	stosowaniu
•	 posiada	doskonałe	właściwości	penetracji	podłoża	
•	 posiada	wyjątkową	odporność	na	czynniki	atmosferyczne	
•	 wysoce	paroprzepuszczalny
•	 wzmacnia	podłoże	

Rozpuszczalnikowy grunt na bazie żywic silikonowych, 
używany w systemie z Sigma Siloxan Topcoat lub Sigma 
Indurin. Stosowany jako powłoka podkładowa wzmacnia-
jąca podłoże przed położeniem powłok wykończeniowych 
typu Siloxan. Odpowiedni dla podłoży mineralnych jak np. 
cementu azbestowego, cementu wapiennego, cegły, tyn-
ku i powierzchni mocno absorbujących wilgoć. Z uwagi na 
zawartość rozpuszczalników nie należy stosować produktu 
na systemach ociepleń opartych na styropianie.

kolor:  
bezbarwny
opakowania:  
10 L 
metoda malowania:  
pędzel
wydajność:  
do 6 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
1-2

Sigma Siloxan Synfix
rozpuszczalnikowy grunt silikonowy do fasad 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 0,90
Zawartość części stałych, min. [%obj.] 7,0
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 12 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 12 h

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: pędzel Ławkowiec
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Spełniają funkcję dekoracyjno–ochronną. Poprzez 
wysoką jakość oraz uniwersalność zastosowań, far-
by wewnętrzne doceniane są przez projektantów, 
architektów, jak i zawodowych malarzy. Zaawanso-
wana technologia, zapewnienie najwyższych norm 
sanitarnych oraz bogata paleta kolorów sprawia, 
że farby Sigma mogą być stosowane wszędzie tam, 
gdzie powłokom malarskim stawia się najwyższe 
wymagania. Szczególnie polecane do obiektów uży-
teczności publicznej w tym służby zdrowia i placó-
wek oświatowo–wychowawczych.
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SigmaCare Immun to specjalistyczna farba do stosowania 
wewnątrz. Ze względu na innowacyjną technologię jonów 
srebra skutecznie zwalcza szkodliwe dla zdrowia bakterie, 
które osiadają na powłoce farby. Zawarte w produkcie Sig-
maCare Immun jony srebra, działają przy tym również prze-
ciwgrzybicznie i ułatwiają zapewnienie optymalnych wa-
runków higienicznych w pomieszczeniach narażonych na 
działanie mikroorganizmów. Szczególnie przeznaczona do 
ochronnego i dekoracyjnego malowania ścian w obiektach 
służby zdrowia, placówkach oświatowo-wychowawczych i 
branży spożywczej.

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro  
wygląd powłoki:  
głęboki mat lub satynowy 
opakowania:  
5 L, 10 L biały
metoda malowania:  
pędzel, wałek lub natrysk
wydajność:  
do 7 m²/l przy jednej warstwie w zależności 
od chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
2

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: mat: wałek Polyamide magic, wałek 
microfibre Floor 120, wałek microfibre Extra / Satyna: wałek 
Polyamide magic, wałek microfibre Floor 120, Perlon Extra

SigmaCare Immun 
specjalistyczna farba do malowania ścian wewnętrznych

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,40 (sat); 1,42 (mat)
Zawartość części stałych, min. [%wag] 58 (sat); 53 (mat)
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 140
Odporność na szorowanie klasa 1 (sat); klasa 2 (mat)
Połysk 60% przy 85° (sat);  

1,5% przy 85°(mat)
Największy rozmiar ziarna (granulacja) [μm] drobna do 100 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 2 h
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) klasa 2 przy 7 m²/l (sat),  

klasa 1 przy 7m²/l (mat)

•	 innowacyjna	technologia	jonów	srebra	
•	 powłoka	w	pełni	odporna	mikrobiologicznie	
•	 sprawdzona	skuteczność	przeciwbakteryjna		

(m.in.	E.Coli,	Gronkowiec	Złocisty	-	Staphylococcus	Auerus)	
•	 bez	plastyfikatorów	i	rozpuszczalników	
•	 optymalizuje	higienę	powietrza	w	pomieszczeniu	
•	 doskonale	kryjąca	
•	 wysoka	przepuszczalność	pary	wodnej	
•	 duża	wytrzymałość	na	środki	czyszczące	i	dezynfekujące	
•	 odporna	na	szorowanie	
•	 dostępna	w	2	aspektach:	głęboki	mat	i	satyna
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Bezrozpuszczalnikowa farba lateksowa na bazie dyspersji 
akrylowej. Przeznaczona do malowania powierzchni ścian 
wewnętrznych, takich jak: tynki cementowo-wapienne, 
syntetyczne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety 
z włókna szklanego, papierowe, flizeliny. Szczególnie przy-
datna do powierzchni narażonych na intensywną eksplo-
atację w obiektach takich jak: szpitale, szkoły, przedszko-
la, budynki użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe 
w tym branży spożywczej oraz do pomieszczeń, w których 
powinny być zastosowane wymalowania bezzapachowe.

•	 bardzo	dobre	krycie	
•	 bardzo	dobra	odporność	na	szorowanie	
•	 odporna	na	zabrudzenia	
•	 wysoki	stopień	bieli	(dotyczy	białego	wyrobu)
•	 ekologiczna,	bezzapachowa
•	 nie	zawiera	lotnych	związków	organicznych
•	 podkreśla	strukturę	podłoża

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	malowania	
marki	Dekoral	Gold: wałek microfibre Floor 120, wałek microfibre 
Extra, wałek Polyamide magic

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki:  
średni połysk
opakowania:  
12,5 L biały, 12,5 L baza Ln, 11,5 L baza Zn
metoda malowania:  
pędzel, wałek lub natrysk 
wydajność:  
do 7 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
1-2

Sigma Polygloss 
bezrozpuszczalnikowa farba lateksowa do wnętrz 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,320
Zawartość części stałych, min. [%wag] 44,0÷58,0
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 140
Odporność na szorowanie klasa 1 
Odczyn pH 8,0÷8,7
Połysk średni połysk 60°- 53; 

85°- 86
Największy rozmiar ziarna (granulacja) [μm] drobna do 100 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 3 h
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) klasa 2 przy 7 m²/l 

99,1
Stopień bieli [%] (dotyczy białego) 90

•	 dobra	zdolność	krycia	
•	 bardzo	wysoka	odporność	na	szorowanie
•	 łatwa	do	czyszczenia	
•	 odporna	na	środki	dezynfekujące	
•	 ekologiczna	(bezrozpuszczalnikowa)

Bezrozpuszczalnikowa farba lateksowa przeznaczona do 
użytku wewnętrznego, do malowania powierzchni ścian 
takich jak: tynki cementowo-wapienne, syntetyczne, gip-
sowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety papierowe, flize-
liny, tapety z włókna szklanego. Szczególnie przydatna do 
powierzchni narażonych na intensywną eksploatację np. w 
szpitalach, szkołach, przedszkolach, do wymalowań, które 
nie powinny wydzielać substancji zapachowych podczas 
malowania i po wyschnięciu.

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki: satynowy
opakowania:  
5 L, 12,5 L biały, 4 L, 12 L baza Dn i Zn, 4 L, 12,5 L baza 
Ln, 3,5 L, 11 L baza Zx
metoda malowania: pędzel, wałek lub natrysk
wydajność:  
do 7 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
1-2

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: wałek microfibre Floor 120, 
wałek Perlon Extra, wałek Polyamide magic

Sigma Polysatin SM 
bezrozpuszczalnikowa farba lateksowa do wnętrz 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,31÷1,40
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 140
Odporność na szorowanie klasa 1
Odczyn pH 8,0÷8,7
Połysk satynowy 85° - 40÷52
Największy rozmiar ziarna (granulacja) [μm] drobna do 100 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 3 h
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) klasa 2 przy 7 m²/l
Stopień bieli, min. [%] (dotyczy białego) 80
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Głęboko matowa farba lateksowa do użytku wewnętrzne-
go, o wysokiej sile krycia. Do malowania powierzchni ta-
kich jak: tynki cementowo-wapienne, syntetyczne i gipso-
we, płyty gipsowo-kartonowe, tapety papierowe i z włókna 
szklanego. Szczególnie przydatna do powierzchni narażo-
nych na intensywną eksploatację w obiektach takich jak np. 
szpitale, placówki oświatowo-wychowawcze, w budynkach 
występujących w branży spożywczej, do wymalowań, któ-
re nie powinny wydzielać substancji zapachowych podczas 
malowania i po wyschnięciu.

•	 odporna	na	szorowanie	(klasa	2	wg	EN	13300)
•	 najwyższa	siła	krycia
•	 głęboki	mat

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	malowania	
marki	Dekoral	Gold: wałek microfibre Floor 120, wałek Polyamide 
magic, microfibre Extra

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki:  
głęboki mat
opakowania:  
12,5 L biały, 11,5 L baza Dn i Zn, 12,5 L baza Ln, 11 L 
baza Zx
metoda malowania:  
pędzel, wałek lub natrysk
wydajność: do 8 m²/l przy jednej warstwie w zależności 
od chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
1-2 

Sigma Polymatt 
farba lateksowa do wnętrz – głęboki mat 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,35÷1,44
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 125
Odporność na szorowanie klasa 2
Odczyn pH 8,0÷8,7
Połysk głęboki mat 85° - 1,6
Największy rozmiar ziarna (granulacja) [μm] drobna do 100 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 3 h
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) klasa 1 przy 8 m²/l
Stopień bieli, min. [%] (dotyczy białego) 80

•	 wysoka	odporność	na	szorowanie	(klasa	2	wg	EN	13300)
•	 duża	wytrzymałość	na	środki	czyszczące	i	dezynfekujące
•	 bardzo	wygodna	w	malowaniu	i	niechlapiąca
•	 antyrefleksyjna	

Farba Superlatex Classic przeznaczona do malowania ścian 
i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków 
cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni be-
tonowych, tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych 
i powierzchni pomalowanych farbami emulsyjnymi. Pole-
cana jest również do malowania tapet z włókna szklanego 
w systemie Sigmascan. Rekomendowana do stosowania 
m.in. w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej 
w tym służby zdrowia, w szkołach, przedszkolach oraz 
w branży farmaceutycznej i spożywczej. 

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki:  
matowy
opakowania:  
1 L, 5 L, 10 L biały, 1 L, 5 L, 10 L baza Ln, 1 L, 5 L, 10 L baza 
Zn
metoda malowania: pędzel, wałek lub natrysk
wydajność:  
do 12 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności oraz koloru i chropowatości podłoża.
zalecana ilość warstw:  
1-2

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: wałek Polyamide magic, wałek 
microfibre Floor 120, wałek microfibre Extra

Superlatex Classic 
 Antyrefleksyjność w najlepszym wydaniu

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,37-1,50
Zawartość części stałych, min. [%wag] 50,0
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 140
Odporność na szorowanie klasa 2 
Odczyn pH 8,0÷8,7
Połysk matowy 
Największy rozmiar ziarna (granulacja) [μm] drobna do 100 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 h
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 2 h
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) klasa 3 przy 7 m²/l
Stopień bieli, min. [%] (dotyczy białego) 80
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Farba akrylowa przeznaczona do malowania ścian we-
wnętrznych, powierzchni takich jak: tynk, beton, cegła, pły-
ta gipsowo-kartonowa, płyta pilśniowa itp. Tworzy powło-
kę odporną na szorowanie. Rekomendowana w budynkach 
użyteczności publicznej.

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: Polyamide magic, microfibre Floor 
120, microfibre Extra

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki:  
matowy
opakowania:  
5 L, 10 L biały, 2,5 L baza Dn, 1 L, 5 L, 10 L baza Ln, 1 L, 5 L, 
10 L baza Zn, 2 L baza Zx
metoda malowania:  
pędzel, wałek lub natrysk 
wydajność:  
do 10 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
1-2

Sigmacryl Universal
farba akrylowa do wnętrz 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,37÷1,46
Zawartość części stałych, min. [%obj.] 32,7
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 140
Odporność na szorowanie klasa 2 
Odczyn pH 8,0÷8,7
Połysk matowy 
Największy rozmiar ziarna (granulacja) [μm] drobna do 100 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 h
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 2 h
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) klasa 2 przy 7 m²/l
Stopień bieli, min. [%] (dotyczy białego) 80

•	 wysoka	siła	krycia
•	 odporna	na	szorowanie	
•	 ekologiczna	(bezrozpuszczalnikowa)	
•	 przepuszczalna	dla	pary	wodnej	
•	 łagodny	zapach	

•	 ekologiczna	(bezrozpuszczalnikowa)	
•	 bardzo	dobre	krycie	
•	 łagodny	zapach	

Wykończeniowa farba lateksowa do wnętrz o podwyższo-
nej sile krycia przeznaczona do malowania ścian i sufitów 
wykonanych z tynku, betonu, gipsu i płyt gipsowo-karto-
nowych. Nie zawiera rozpuszczalników. Świetnie nadaje się 
do przemalowywania powłok malarskich dzięki doskona-
łym własnościom kryjącym. Stosowana w obiektach służby 
zdrowia, placówkach oświatowo-wychowawczych, a także 
pomieszczeniach w branży spożywczej.

kolor:  
biały  
wygląd powłoki:  
matowy
opakowania:  
5 L, 10 L biały
metoda malowania:  
pędzel, wałek lub natrysk
wydajność:  
do 7 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
1-2

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: wałek Polyamide magic, 
microfibre Extra

Sigmakote Superwhite SF
lateksowa farba do wnętrz 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,37÷1,46
Zawartość części stałych, min. [%obj] 30,6
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 140
Odporność na szorowanie klasa 3
Odczyn pH 8,0÷8,7
Połysk matowy 
Największy rozmiar ziarna (granulacja) [μm] drobna do 100 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 3 h
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 2 h
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) klasa 2 przy 7 m²/l
Stopień bieli, min. [%] (dotyczy białego) 80
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Farba akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz w budynkach mieszkalnych i uży-
teczności publicznej (szkołach, przedszkolach, szpitalach, 
przychodniach) oraz w zakładach przemysłowych w tym 
branży spożywczej. Farbę można stosować, jako powłokę 
jedno lub dwuwarstwową, na dostatecznie suchym, nie-
malowanym podłożu betonowym, tynkowym, ceglanym, 
drewnianym lub płytach gipsowo-kartonowych. Może być 
również użyta na powierzchnie uprzednio już malowane 
farbami emulsyjnymi. 

•	 dobre	krycie	
•	 odporna	na	zmywanie	wodą
•	 łagodny	zapach	-	pomieszczenia	świeżo	malowane	

można	użytkować	już	po	kilku	godzinach

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold:	wałek Polyamide magic, 
microfibre Extra

kolor:  
biały
wygląd powłoki:  
matowy
opakowania:  
10 L biały
metoda malowania:  
pędzel, wałek lub natrysk 
wydajność:  
do 10 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
1-2

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,450÷1,540
Zawartość części stałych, min. [%wag] 52,0
Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 100
Odporność na szorowanie klasa 4
Odczyn pH 8,0÷8,7
Połysk matowy 
Największy rozmiar ziarna (granulacja) [μm] drobna do 100 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 3 h
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 2 h
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) klasa 2 przy 7 m²/l
Stopień bieli, min. [%] 80

Sigma Perfex
farba akrylowa do wnętrz

•	 doskonale	kryjąca	
•	 posiada	bardzo	dobre	właściwości	izolujące		

plamy	z	sadzy	i	nikotyny
•	 odporna	na	różny	stopień	absorpcji		

w	reperowanych	podłożach
•	 kolejną	warstwę	można	nakładać	po	upływie	4	godzin	
•	 wykazuje	dobrą	przyczepność	na	lekko	pylistych	podłożach

Farba izolująca plamy przeznaczona do konserwacji i reno-
wacji podłoży betonowych, tynków cementowo-wapien-
nych, płyt gipsowo-kartonowych. Polecana w obiektach 
służby zdrowia, pomieszczeniach oświatowo-wychowaw-
czych i branży spożywczej. Posiada bardzo dobre właści-
wości izolujące plamy z sadzy i nikotyny, tłuszczy, zacieków 
wodnych, kawy itp. Odporna na różny stopień absorpcji 
w reperowanych podłożach. Można ją nakładać na istnie-
jące warstwy farby alkidowej lub emulsyjnej.

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki:  
matowy
opakowania:  
5 L biały
metoda malowania:  
pędzel, wałek lub natrysk
wydajność:  
do 10 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
1-2

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: microfibre Extra, wałek Felt, 
pędzel Płaski

Sigma Renomat 

farba do wnętrz izolująca plamy 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,50
Zawartość części stałych, min. [%obj] 52,2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 3 h
Temperatura zapłonu [°C] 44
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Dekoracyjna tapeta z włókna szklanego stosowana z do-
wolnym systemem farb odpornych na szorowanie (klasa 1, 
2 wg PN-EN 13300) jako wykończenie ścian np. szpitali, sal 
konferencyjnych, hoteli, szkół, biur, itp., zarówno w obiek-
tach nowych, odnawianych, jak i modernizowanych. Tapetę 
Sigmascan można stosować na świeże lub uprzednio malo-
wane podłoża betonowe, tynki, płyty gipsowo-kartonowe, 
sklejkę, gips, itp.

Informacje o efektach dekoracyjnych dostępne na  
www.atm.edu.pl

kolor:  
w zależności od stosowanej farby
wygląd powłoki:  
wybór 14 gotowych wzorów
opakowania:  
rolki; 1 rolka Sigmascan:  
długość 50 lub 25 m, x szerokość 1 m
wydajność:  
1,1 m² tapety na 1 m² ściany

Sigmascan 
tapeta z włókna szklanego 

Sigmascan 
tapeta z włókna szklanego 

•	 efekt	struktury	delikatnego	materiału	
•	 pozwala	uzyskać	wykończenie	bez	śladu	spojeń	
•	 odporna	na	uszkodzenia	mechaniczne	
•	 niepalna	
•	 ekonomiczna	(w	większości	zastosowań	wystarczy	jedna	warstwa	

farby)	
•	 zabezpiecza	przed	powstawaniem	i	maskuje	istniejące	pęknięcia	

i	rysy	podłoża	(niekonstrukcyjne)	

SIGMASCAN SC114 (240 g/m²)SIGMASCAN SC110 (160 g/m²) SIGMASCAN SC112 (220 g/m²) SIGMASCAN SC111 (180 g/m²) SIGMASCAN SC113 (205 g/m²)

SIGMASCAN SC140 (140 g/m²) SIGMASCAN SC146 (165 g/m²)

SIGMASCAN SC122 (190 g/m²)SIGMASCAN SC121 (185 g/m²)SIGMASCAN SC115 (200 g/m²)

SIGMASCAN SC145 (200 g/m²)SIGMASCAN SC143 (210 g/m²)

SIGMASCAN Glasvlies (45 g/m²)

SIGMASCAN SC147 (175 g/m²)

KlEjENiE SiGmASCAN WArStWA	
pośrEDNiA

WArStWA	
KońCoWA

EfEKt

ZWYKŁE OBCIĄŻENIE
Powierzchnie publiczne, klatki schodowe, 
korytarze, biura, magazyny, pokoje 
stołowe, sypialnie, pokoje dziecinne i inne

Sigma Wallglue L7

Klasyczny/Dekoracyjny

Klasyczny/Dekoracyjny

Superlatex Classic

Sigmafacade Topcoat

Superlatex Classic

Superlatex Classic

Sigmafacade Topcoat

2x Sigmulto Metallic

Matowy

Jedwabisty 

Metaliczny Połysk

WYSOKI POZIOM ZUŻYCIA
Szpitale, laboratoria i inne powierzchnie 
wymagające odkażania i dezynfekcji

Sigma Wallglue L7 Klasyczny/ Dekoracyjny Sigma Polysatin  
Sigma Polygloss  
Sigma Care Immun

Sigma Polysatin  
Sigma Polygloss  
Sigma Care Immun

Jedwabisty
Połysk
Matowy i satynowy

Klasyka

Dekoracja
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kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 21,330
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 16 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 16 h
Zawartość części stałych, min.[%obj.] 54,7

•	 duża	siła	klejenia
•	 wysoka	zdolność	wypełniania
•	 łatwość	użycia
•	 zdolność	regulacji	wilgoci
•	 możliwość	kolorowania	pod	kolor	farby	nawierzchniowej	

Wodorozcieńczalny, kryjący klej Sigma Wallglue L7 na ba-
zie polioctanu winylu przeznaczony jest do klejenia tapet 
Sigmascan, jak również do gruntowania przyklejonych już 
tapet Sigmascan. 

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym 
systemie kolorowania Color Pro
opakowania:  
5 L
metoda malowania:  
wałek lub pędzel
wydajność:  
klejenie: do 3,5 m²/l w zależności od wzoru tapety 
Sigmascan, gruntowanie: do 10 m²/l
zalecana ilość warstw:  
1-2

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold:	wałek Polyacrylic, wałek 
Perlon Extra

Sigma Wallglue L7 
klej do tapet z włókna szklanego 

Farba strukturalna przeznaczona do dekoracyjnego wykań-
czania powierzchni niemalowanych jak beton, tynk, beton 
komórkowy, gips oraz podłoży uprzednio malowanych 
farbami o dobrej przyczepności. Stosowana także jako po-
włoka podkładowa pod strukturalne tynki syntetyczne (np. 
Sigma Putz, Sigma Schors). Tworzy gruboziarnistą, dekora-
cyjną powłokę odporną na zmywanie i ścieranie. Polecana 
w obiektach służby zdrowia, szkołach i  biurach. 

Więcej informacji o efektach dekoracyjnych dostępnych na 
www.atm.edu.pl

•	 wysoka	odporność	mechaniczna	
•	 umożliwia	uzyskanie	szerokiej	gamy	wzorów	fakturowych	
•	 skutecznie	kryje	drobne	spękania	podłoża

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: wałek Coarse Structure, wałek 
Perlon extra, wałek microfibre Extra, rajberka nierdzewna

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki:  
struktura
opakowania:  
10 L biały, 10 L baza Zn
metoda malowania:  
pędzel, wałek, natrysk lub paca 
wydajność:  
do 700 g/m² przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności, chropowatości podłoża i zastosowanej 
metody malowania
zalecana ilość warstw:  
2

Sigma Kwarts
farba strukturalna do wnętrz 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,40±5%
Zawartość części stałych, min. [%wag] ≥ 67
Największy rozmiar ziarna (granulacja) [μm] gruboziarnista do 1500 

μm
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 16 h
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 2 h
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Wodorozcieńczalna farba dekoracyjna do wnętrz, dająca 
powłokę o wyglądzie metalicznym. Polecana do estetyczne-
go wykończenia ścian w obiektach użyteczności publicznej 
takich jak: hotele, obiekty biurowe i handlowe, restaura-
cje, sale wystawowe, teatry oraz pomieszczenia mieszkal-
ne i inne reprezentacyjne obiekty. Szczególnie zalecana do 
wykańczania tapet z włókna szklanego Sigmascan, powłok 
ściennych przeznaczonych do malowania, farb kwarcowych 
i tynku strukturalnego. 

Informacje o efektach dekoracyjnych dostępne na  
www.atm.edu.pl

•	efekt	metaliczny	
•	najwyższa	odporność	na	szorowanie	na	mokro		

(klasa	1	wg	EN	13300)
•	odporna	na	środki	dezynfekujące

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold:	wałek owcza Wełna Extra, 
wałek Perlon Extra, pędzel płaski

kolor:  
gama specjalnie dobranych 36 metalicznych kolorów 
zawartych w Karcie Kolorów Sigmulto Metallic
wygląd powłoki:  
metaliczny
opakowania:  
3 L baza 
metoda malowania:  
pędzel i wałek (na podłożach chropowatych) lub natrysk 
wydajność:  
do 14 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
2-3

Sigmulto Metallic 
farba o połysku metalicznym do wnętrz 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,06÷1,08
Zawartość części stałych, min. [%obj] 23,0
Odporność na szorowanie klasa 1
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 3 h

•	 łatwa	w	stosowaniu
•	 możliwość	uzyskania	bardzo	estetycznego	rezultatu	końcowego
•	 krótki	czas	schnięcia

Powłoka dekoracyjna o efekcie „stucco” lub „marmuru”, 
przeznaczona do dekoracyjnego wykańczania ścian i sufi-
tów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz w obiektach 
użyteczności publicznej, wykonanych z tynków cemento-
wo-wapiennych, tynków gipsowych, betonu oraz płyt gip-
sowo-kartonowych. Szczególnie polecana do wykończeń 
ścian w pomieszczeniach biurowych, hotelach, sklepach, 
teatrach, restauracjach, salach wystawowych, pomieszcze-
niach mieszkalnych i innych reprezentacyjnych obiektach.

Informacje o efektach dekoracyjnych dostępne na  
www.atm.edu.pl

kolor:  
biały i gama 48 specjalnie dobranych kolorów zawartych 
w Karcie Kolorów Sigmulto Stucco 
wygląd powłoki:  
wysoki połysk po wypolerowaniu
opakowania:  
5 kg baza L
metoda nakładania:  
paca
wydajność:  
do 2,5 m²/kg (dla całego systemu) w zależności od 
zastosowanego efektu i techniki nakładania
zalecana ilość warstw:  
2-3

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: paca do Stucco

Sigmulto Stucco
powłoka dekoracyjna o efekcie stucco lub marmuru 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,62÷1,70
Zawartość części stałych, min. [%obj] 45,0
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 6 h
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 3 h
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Seria specjalnych farb fasadowych, przywracających 
architektoniczny splendor budynkom z tradycją hi-
storyczną oraz obiektom współczesnym. Zapewniają 
długotrwałą ochronę, dzięki tworzeniu bariery dla 
zanieczyszczeń i agresywnych czynników środowi-
ska. Tynki strukturalne dodatkowo pozwalają uzyskać 
doskonałe efekty dekoracyjne oraz trwałość fasady. 
Wszędzie tam, gdzie długotrwała ochrona jest rów-
nie ważna, co estetyczny wygląd, farby fasadowe Sig-
ma są idealnym rozwiązaniem.
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Farba nawierzchniowa przeznaczona do malowania ścian 
zewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym, przemy-
słowym oraz przy konserwacji zabytków, odporna na dzia-
łanie ekstremalnych czynników atmosferycznych. Posiada 
właściwości hydrofobowe (chroni ściany przed nasiąkaniem 
wodą), odporna na zanieczyszczenia i kurz. Do stosowania 
na tynkach cementowo-wapiennych, wapiennych, murach 
z cegły, a także tynkach syntetycznych. Nadaje się również do 
malowania powierzchni pokrytych starymi farbami silikono-
wymi, emulsyjnymi i silikatowymi, wcześniej zmatowionymi 
i przepiaskowanymi. Stosowana również, jako wykończenie 
w systemach ociepleń. Nie zaleca się stosowania produktu 
na podłoża żelbetonowe. Szczególnie polecana do renowacji 
elewacji obiektów historycznych

•	 bardzo	dobrze	przepuszczalna	dla	pary	wodnej	
•	 ekstremalnie	odporna	na	zmienne	warunki	atmosferyczne	
•	 wysoka	odporność	na	zanieczyszczenia	i	kurz
•	 mineralny	charakter	powłoki
•	 wysoka	odporność	na	wnikanie	wody	deszczowej	

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold:	wałek Polyamide z podkładką 
piankową, wałek owcza Wełna Extra

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color PRO
wygląd powłoki:  
matowy
opakowania:  
10 L biały, 10 L baza Dn, Zn i baza Ln
metoda malowania: pędzel, wałek lub natrysk 
wydajność:  
do 7 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
2

Sigma Siloxan Topcoat
silikonowa farba fasadowa 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,65÷1,75
Lepkość Haake 23±1 °C, [dPa·s] 36,0÷44,0
Zawartość części stałych, min. [%obj.] 55,0
Wielkość ziarna [μm] < 300 średnie (S2)
Współczynnik przenikania pary wodnej Sd < 0,14 [m]

duży klasa 1 (V1)
Grubość powłoki na sucho [μm] > 100

≤ 200 (E3)
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 3 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 6 h

•	 wysoce	paroprzepuszczalny	
•	 bardzo	dobrze	wypełnia	nierówne	powierzchnie	
•	 silnie	wiąże	się	z	podłożem

Wysoce paroprzepuszczalna podkładowa farba wyrównują-
ca na bazie emulsji akrylowej i silikonowej. Stosowana jako 
warstwa gruntująca i międzywarstwa przed malowaniem 
farbą Sigma Siloxan Topcoat. Farba zawiera piasek kwar-
cowy, przez co ma bardzo dobrą przyczepność. Wspaniale 
nadaje się do wypełniania spękań. 

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color PRO
wygląd powłoki:  
matowy
opakowania:  
20 kg biały
metoda nakładania: pędzel lub wałek
wydajność:  
300 g/m² przy gładkich powłokach 700 g/m² do 
uzyskania efektu warstwy strukturalnej
zalecana ilość warstw:  
1

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold:	wałek Polyamide z podkładką 
piankową, wałek owcza Wełna Extra

Sigma Siloxan Streichfuller
podkładowa farba szlamująco-wyrównująca

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,60÷1,70
Lepkość Haake 23±1 °C, [dPa·s] 60÷67 
Zawartość części stałych, min. [%obj.] 51,0
Wielkość ziarna [μm] < 300 średnie (S2)
Współczynnik przenikania pary wodnej Sd < 0,14 [m] 

duży klasa 1 (V1)
Grubość powłoki na sucho [μm] > 100

≤ 200 (E3)
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 3 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 6 h
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•	 odporna	na	szorowanie	
•	 zachowuje	trwałość	kolorów	
•	 antystatyczna	-	wysoka	odporność	na	zanieczyszczenia	i	kurz	
•	 satynowy	aspekt	powłoki	
•	 wysoka	ochrona	betonu	przed	korozją

Farba akrylowa przeznaczona do malowania elewacji bu-
dynków (z możliwością zastosowania wewnątrz), na pod-
łożach z betonu, cegły, gazobetonu, piaskowca, gipsu, 
itp. Tworzy powłokę o satynowym, delikatnym połysku, 
wodoodporną, odporną na zanieczyszczenia i kurz, od-
porną na szorowanie. Zachowuje trwałość kolorów. Od-
porna na przenikanie dwutlenku węgla – doskonała do 
pokrywania powierzchni betonowych. Farbę można sto-
sować, jako wykończenie w technologii wykorzystującej 
tapety Sigmascan. 

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki:  
satynowy
opakowania:  
5 L, 10 L biały, baza Ln i Zn
metoda malowania:  
pędzel, wałek lub natrysk
wydajność:  
do 8 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
2

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	
do	malowania	marki	Dekoral	Gold: wałek Polyamide 
z podkładką piankową, wałek owcza Wełna Extra

Sigma Facade Topcoat
fasadowa farba akrylowa 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,32
Lepkość Haake 23±1 °C, [dPa·s] >58,0
Zawartość części stałych, min. [%wag] 40,3
Wielkość ziarna [μm] < 100 drobne (S1)

Współczynnik przenikania pary wodnej 
Sd ≥ 0,14
 < 1,4 [m]
średni klasa 2 (V2)

Przepuszczalność dwutlenku węgla Sd [m] 100 (C1)
Przepuszczalność dwutlenku węgla [g/(m²·d)] < 5 (C1)
Grubość powłoki na sucho [μm] 100 -200 (E3)
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 2 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h

Silikonowana farba fasadowa na bazie kopolimerów akry-
lowych, zawierająca specjalne środki silikonowe dodatko-
wo polepszające własności farby. Do zastosowań zewnętrz-
nych na skarbonatyzowane tynki mineralne, tynki na bazie 
żywic syntetycznych, podłoża ceglane, konstrukcje betono-
we, nośne stare powłoki farb. Wyrób może być stosowany 
do malowania ścian wewnątrz pomieszczeń. W zestawie 
z Sigmafix Universal tworzy doskonały system do zabezpie-
czania podłoży żelbetowych przed korozją, w tym CO2.

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: wałek Polyamide z podkładką 
piankową, wałek owcza Wełna Extra

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki:  
matowy
opakowania:  
12,5 L biały, 1 L, 4 L, 12,5 L baza Ln, Zn, Dn
metoda malowania:  
pędzel, wałek lub natrysk 
wydajność:  
do 7 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
2

Sigma Indurin 
silikonowana farba fasadowa 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,50÷1,60
Lepkość Haake 23±1 °C, [dPa·s] 55,0÷65,0
Zawartość części stałych, min. [%wag] 55,0
Wielkość ziarna [μm] 100 - 300 drobne (S1)

Współczynnik przenikania pary wodnej 
Sd ≥ 0,14
 < 1,4 [m]
średni klasa 2 (V2)

Przepuszczalność dwutlenku węgla Sd [m] Sd 117 (C1)
Przepuszczalność dwutlenku węgla [g/(m² · d)] < 5 (C1)
Grubość powłoki na sucho [μm] 100 - 200 (E3)
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 2 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 h

•	 bardzo	dobre	krycie	
•	 matowa	
•	 niska	chłonność	wody
•	 ochrona	betonu	przed	korozją	
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•	 dobra	siła	krycia	
•	 wysoka	przepuszczalność	pary	wodnej	
•	 odporna	na	zmienne	warunki	pogodowe	
•	 mineralny	charakter	powłoki

Matowa, akrylowa farba fasadowa. Polecana do ochrony 
podłoży mineralnych z wyjątkiem betonu i betonu porowa-
tego. Farbę Sigma Eurosil należy stosować na wysezono-
wane tynki mineralne (np. tynki cementowo-wapienne) lub 
strukturalne tynki cienkowarstwowe. 

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki:  
matowy
opakowania:  
12,5 L biały, baza Ln
metoda malowania:  
pędzel, wałek lub natrysk
wydajność:  
do 6 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
2

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: wałek Polyamide z podkładką 
piankową, owcza Wełna Extra

Sigma Eurosil
farba fasadowa 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,57÷1,61 
Lepkość Haake 23±1 °C, [dPa·s] 54,0÷64,0
Zawartość części stałych, min. [%obj.] 47,0
Wielkość ziarna [μm] < 100 drobne (S1)

Współczynnik przenikania pary wodnej 
Sd ≥ 0,14
 < 1,4 [m]
średni klasa 2 (V2)

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 3 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 6 h

Elastyczna farba strukturalna - kwarcowa na bazie żywic 
syntetycznych do fasad. Przeznaczona do dekoracyjnego 
wykańczania powierzchni niemalowanych takich jak: be-
ton, tynk, beton komórkowy, cegła murarska, jak również 
podłoży zagruntowanych uprzednio powłoką kwarcową. 
Stosowana także jako powłoka podkładowa pod struktu-
ralne tynki syntetyczne (np. Sigma Putz, Sigma Schors) przy 
pracach elewacyjnych. Tworzy strukturalną, dekoracyjną 
powłokę, odporną na zarysowania i zadrapania oraz na 
działanie czynników atmosferycznych.

•	 wysoka	odporność	mechaniczna	
•	 farba	strukturalna	
•	 pokrywa	drobne	spękania	podłoża

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: wałek Coarse Structure, wałek 
Polyamide z podkładką piankową, wałek owcza Wełna Extra

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki:  
matowy
opakowania:  
10 L biały, baza Ln, Zn
metoda malowania: wałek lub natrysk 
wydajność:  
do 500 g/m² przy jednej warstwie w zależności od chłon-
ności i chropowatości podłoża 
zalecana ilość warstw:  
2

Sigma Kwartstone
farba strukturalna do fasad 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,33
Lepkość Haake 23±1 °C, [dPa·s] 155÷180
Zawartość części stałych, min. [%obj.] 55,5
Wielkość ziarna [μm] 200÷1500 grube (S3)

Współczynnik przenikania pary wodnej 
Sd ≥ 0,14 [m]
Sd < 1,4 [m]
średni klasa 2 (V2)

Grubość powłoki na sucho [μm] 200÷400 (E4)
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 6 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 24 h
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•	 łatwa	aplikacja	
•	 wysoka	estetyka	tynkowanych	powierzchni	
•	 szeroka	gama	faktur	i	uziarnień

Sigma Putz jest gotową do nakładania masą tynkarską do 
użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Przeznaczona jest 
dla każdego rodzaju powierzchni takich jak: tynk, beton, 
beton komórkowy, płyta gipsowo-kartonowa, płyta pilśnio-
wa i wiórowa. Jako wykończenie dekoracyjne do ścian i su-
fitów. Polecana jako wzmocnienie powierzchni szczególnie 
narażonych na uszkodzenia. 

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color PRO w szerokiej palecie kolorów wg 
Wzornika Fasadowego. Pigmenty odporne na wpływ 
czynników atmosferycznych
wygląd powłoki:  
faktura baranka
opakowania: 1 
8 kg biały, 17,5 kg baza Zn 
metoda malowania:  
paca, natrysk
wydajność:  
baranek 1mm - 1,5÷2,0 kg/m², baranek 1,5mm - 2,0÷2,5 
kg/m², baranek 2mm - 2,5÷3,0 kg/m², baranek 3mm - 
3,5-4,0 kg/m²
zalecana ilość warstw:  
1

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: rajberka nierdzewna i PCV

Sigma Putz 
tynk strukturalny na zewnątrz i wewnątrz obiektów 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,9±5 %
Zawartość części stałych, min. [%wag] 87,0
Maksymalna grubość ziarna, [mm] baranek 1-3
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 24

Gotowa do nakładania masa tynkarska do użytku we-
wnętrznego i zewnętrznego na bazie żywic dyspersyjnych. 
Stosowana jako trwałe wykończenie dekoracyjne i fakturo-
we powierzchni, takich jak: tynk, beton, beton komórkowy, 
płyta gipsowo-kartonowa, płyta pilśniowa i wiórowa. Po-
lecana jako wykończenie dekoracyjne na korytarze i klatki 
schodowe. 

•	 pozwala	uzyskać	dobre	efekty	dekoracyjne	przy	różnych	
możliwych	strukturach	poziomych,	pionowych	i	zaokrąglonych	

•	 odporny	na	zarysowania	i	uderzenia	
•	 doskonale	przepuszczalny	dla	pary	wodnej	
•	 pozwala	uzyskać	fakturowe	wykończenie

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: rajberka nierdzewna i PCV

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro, w szerokiej palecie kolorów wg 
Wzornika Fasadowego. Pigmenty odporne na wpływ 
czynników atmosferycznych
wygląd powłoki:  
faktura kornik
opakowania:  
18 kg biały, 17,5 kg baza Zn
metoda malowania:  
paca
wydajność:  
kornik 2mm - 2,4÷2,7 kg/m², kornik 3mm - 3,4÷3,7 kg/
m²
zalecana ilość warstw:  
1

Sigma Schors 
tynk strukturalny na zewnątrz i wewnątrz obiektów 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,9±5 %
Zawartość części stałych, min. [%wag] 87,0
Maksymalna grubość ziarna, [mm] kornik 2 i 3 mm
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 24
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•	 zachowuje	naturalną	strukturę	materiału	
•	 zabezpiecza	wygląd	podłoża	
•	 ze	względu	na	jej	własności	hydrofobowe,	poprawiają	się	

własności	izolacyjne	ścian	zewnętrznych	
•	 zapobiega	uszkodzeniom	powierzchni	w	wyniku	działania	

ujemnych	temperatur	
•	 ochrona	betonu	przed	korozją	

Transparentny akrylowy lakier do betonu przeznaczony jest 
do ozdabiania i zabezpieczania nieobrobionego podło-
ża mineralnego. Wyrób przeznaczony jest do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zapewnia ochronę 
przed karbonatyzacją betonu. Wyrobu nie poleca się do 
stosowania na podłoża o ciemnej barwie.

kolor:  
bezbarwny oraz kolory opracowywane na żądanie
wygląd powłoki:  
satynowy
opakowania:  
5 L
metoda malowania:  
pędzel
wydajność:  
do 10 m²/l (gładkie powierzchnie) przy jednej warstwie, 
2 m²/l (powierzchnie silnie chłonące i porowate) przy 
jednej warstwie
zalecana ilość warstw:  
2

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: wałek owcza Wełna Extra, 
wałek Polyamide z podkładką piankową, pędzel Płaski

Sigma Facade Clearcoat
akrylowy lakier do betonu 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,01÷1,03
Lepkość Haake 23±1 °C, [dPa·s] 17,0÷21,0
Zawartość części stałych, min. [%wag] 25,0
Wielkość ziarna [μm] < 100 drobne (S1)
Współczynnik przenikania pary wodnej Sd < 0,14 [m]

duży klasa 1 (V1)
Przepuszczalność dwutlenku węgla Sd [m] 90 (C1)
Przepuszczalność dwutlenku węgla [g/(m² · d)] < 5 (C1)
Grubość powłoki na sucho [μm] ≤ 50 (E1)
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 3 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 16 h

•	 odporna	na	działanie	czynników	atmosferycznych	
•	 tworzy	bardzo	elastyczną	powłokę	
•	 antystatyczna	-	wysoka	odporność	na	zanieczyszczenia	i	kurz
•	 zdolność	do	pokrywania	rys	(Kategoria	A1	wg	EN	1062)	

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki:  
satynowy
opakowania:  
10 L biały, baza ZN, LN 
metoda malowania:  
wałek lub natrysk
wydajność:  
do 5 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
2

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: wałek Polyamide z podkładką 
piankową, wałek owcza Wełna Extra

Sigma Facade Elastocoat
farba fasadowa maskująca spękania 

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,27÷1,37
Lepkość Haake 23±1 °C, [dPa · s] 47,0÷51,0
Zawartość części stałych, min. [%obj.] 49,0
Wielkość ziarna [μm] < 100 drobne (S1)

Współczynnik przenikania pary wodnej 
Sd ≥ 0,14
 < 1,4 [m]
średni klasa 2 (V2)

Przepuszczalność dwutlenku węgla [g/(m² · d)] < 5 (C1)
Przepuszczalność dwutlenku węgla Sd [m] Sd 641 (C1)
Grubość powłoki na sucho [μm] > 200

≤ 400 (E4)
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 3 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 5 h

Specjalna farba fasadowa na bazie żywic akrylowych 
przeznaczona na spękania. Doskonała do pokrywania po-
wierzchni betonowych. Może być stosowana na cegłę, tyn-
ki zewnętrzne, gazobeton i tynki cementowe.
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Stosowane wewnątrz, jak i na zewnątrz, do zabez-
pieczania i dekoracji podłoży drewnianych, drewno-
pochodnych, stalowych i elementów żeliwnych. Ema-
lie są odporne na ścieranie i zadrapania, dodatkowo 
charakteryzują się odpornością na działanie czynni-
ków atmosferycznych i promieni UV.
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kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro 
wygląd powłoki:  
satynowy
opakowania:  
1 L biały, baza Ln, Dn, Zx, 4 L baza Dn, Zx, 5 L biały, baza Ln
metoda malowania:  
pędzel, wałek, natrysk 
wydajność:  
do 15 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
2

Emalia alkidowa przeznaczona do użytku wewnętrznego 
i zewnętrznego jako farba gruntująca, podkładowa i wy-
kończeniowa do drewna i wyrobów drewnopochodnych. 
Emalię można stosować do malowania stali i renowacji 
elementów stalowych uprzednio zabezpieczonych antyko-
rozyjnie wewnątrz pomieszczeń. Polecana również do ma-
lowania lamperii na podłożach mineralnych w budynkach 
mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej.

•	 trwała	
•	 odporna	na	działanie	czynników	atmosferycznych	
•	 bardzo	dobrze	kryjąca,	zwłaszcza	na	krawędziach	
•	 przepuszczalna	dla	pary	wodnej	
•	 dobra	przyczepność

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość w 23 °C [g/cm3] 1,28
Zawartość części stałych vol.% 54
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę 35
Pyłosucha po ok. [h] 2
Sucha dotykowo po ok. [h] 4
Następna warstwa po ok. [h] 16
Temperatura zapłonu [°C] 39

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: Pędzel płaski PRo, Pędzel 
Płaski 6550, Wałek Felt

•	 odporna	na	ścieranie	i	zadrapania
•	 tworzy	bardzo	elastyczną	powłokę
•	 zachowuje	trwałość	kolorów
•	 łatwa	w	zastosowaniu
•	 może	być	nakładana	na	stare	powłoki	alkidowe

Emalia na bazie żywic poliuretanowo-alkidowych do użytku 
zewnętrznego i wewnętrznego jako powłoka wykończenio-
wa na podłoża drewniane, stalowe oraz elementy żeliwne, 
pokryte podkładem antykorozyjnym. Polecana również do 
malowania lamperii na podłożach mineralnych w budynkach 
mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. 

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro 
wygląd powłoki:  
wysoki połysk
opakowania:  
1 L biały, baza Dn, Ln, Mn, Rn, Yn, Zx
metoda malowania:  
pędzel, wałek, natrysk 
wydajność:  
do 17 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
2

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	
do	malowania	marki	Dekoral	Gold: wałek Felt, Foam Extra, 
Pędzel Płaski PRo, Pędzel Płaski 6550

Sigma S2U Gloss 
emalia na bazie żywic poliuretanowo-alkidowych

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość w 23 °C [g/cm3] 1,2
Zawartość części stałych vol.% 66
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę 40
Pyłosucha w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 1,5
Sucha dotykowo w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 3,5
Następna warstwa w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 16
Temperatura zapłonu [°C] 43
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Emalia na bazie żywic poliuretanowo-alkidowych do użytku 
zewnętrznego i wewnętrznego, jako powłoka wykończenio-
wa na podłoża drewniane, stalowe oraz elementy żeliwne, 
pokryte podkładem antykorozyjnym. Polecana również do 
malowania lamperii na podłożach mineralnych w budynkach 
mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. 

•	 odporna	na	ścieranie	i	zadrapania
•	 tworzy	bardzo	elastyczną	powłokę
•	 odporna	na	działanie	warunków	atmosferycznych
•	 może	być	nakładana	na	stare	powłoki	alkidowe
•	 dobra	rozlewność

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro 
wygląd powłoki:  
satynowy
opakowania: 
1 L, 2,5 L biały, 1 L baza Dn, Ln, Mn, Rn, Yn, Zx, 2 L baza Zx
metoda malowania:  
pędzel, wałek, natrysk 
wydajność:  
do 16 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
2

Sigma S2U Satin
emalia na bazie żywic poliuretanowo-alkidowych

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość w 23 °C [g/cm3] 1,2
Zawartość części stałych vol.% 65
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę 40
Pyłosucha w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 1,5
Sucha dotykowo w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 3,5
Następna warstwa w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 16
Temperatura zapłonu [°C] 53

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: wałek Felt, wałek Foam Extra, 
Pędzel Płaski PRo, Pędzel Płaski 6550

•	 odporna	na	ścieranie	i	zadrapania
•	 odporna	na	działanie	czynników	atmosferycznych
•	 łatwa	w	aplikacji
•	 dobrze	kryjąca
•	 regulująca	wilgotność
•	 maksymalny	okres	przed	nałożeniem		

następnej	warstwy	–	1	rok

Farba na bazie żywic poliuretanowo-alkidowych do grun-
towania podłoży z drewna, drewnianych elementów kon-
strukcyjnych, a także materiałów drewnopochodnych. 
Wyrób przeznaczony jest do użytku zewnętrznego i we-
wnętrznego. Polecana również do malowania lamperii na 
podłożach mineralnych w budynkach mieszkalnych i obiek-
tach użyteczności publicznej. 

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: Wałek Felt, wałek Foam 
Extra, Pędzel Płaski PRo, Pędzel Płaski 6550

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro 
wygląd powłoki:  
satynowy
opakowania:  
1 L biały, baza Ln, Zx
metoda malowania:  
pędzel, wałek, natrysk 
wydajność:  
do 16 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
1-2

Sigma S2U Primer
farba do gruntowania na bazie żywic poliuretanowo-alkidowych

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość w 23 °C [g/cm3] 1,3
Zawartość części stałych vol.% 65
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę 40
Pyłosucha w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 1,5
Sucha dotykowo w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 3,5
Następna warstwa w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 16
Temperatura zapłonu [°C] 52
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Emalia akrylowa do stosowania jako farba podkładowa 
i wykończeniowa do zabezpieczenia i dekoracji drewna, sta-
li oraz metali nieżelaznych po uprzednim zagruntowaniu. 
Przeznaczona do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. 
Może być również stosowana do malowania powierzchni 
z tworzyw sztucznych. 

•	 odporna	na	działanie	promieni	UV
•	 odporna	na	działanie	czynników	atmosferycznych	
•	 odporna	na	zarysowania	i	ścieranie
•	 szybkoschnąca
•	 wysoka	trwałość
•	 dobra	przyczepność	do	podłoża
•	 przepuszczalna	dla	pary	wodnej

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: wałek Flock, wałek Felt, wałek 
microfibre, pędzel Płaski PES-mIX, pędzel Płaski

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro 
wygląd powłoki:  
półpołysk
opakowania:  
1 L biały, baza Ln, Yn, Zn, 2,5 L baza Ln, Zn
metoda malowania:  
pędzel, wałek, natrysk 
wydajność:  
do 13 m²/l przy grubości suchej powłoki 30 μm 
w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
2

Sigma Torno Semigloss
emalia akrylowa

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość w 23 °C [g/cm3] 1,24
Zawartość części stałych vol.% 40
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę 30
Pyłosucha po ok. [h] 0,5
Sucha dotykowo po ok. [h] 1,5
Sucha po ok. [h] 2,5
Następna warstwa po ok. [h] 4,5

•	 odporna	na	działanie	promieni	UV
•	 odporna	na	działanie	czynników	atmosferycznych	
•	 odporna	na	zarysowania	i	ścieranie
•	 szybkoschnąca
•	 wysokie	krycie
•	 przepuszczalna	dla	pary	wodnej

Emalia akrylowa do stosowania jako farba podkładowa 
i wykończeniowa do zabezpieczenia i dekoracji drewna, sta-
li oraz metali nieżelaznych po uprzednim zagruntowaniu. 
Przeznaczona do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. 
Może być również stosowana do malowania powierzchni 
z tworzyw sztucznych. 

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: wałek Flock, wałek Felt, wałek 
microfibre, pędzel Płaski PES-mIX, pędzel Płaski

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro 
wygląd powłoki:  
satynowy
opakowania:  
1 L, 5 L biały, 1 L, 5 L baza Ln, 1 L, 2,5 L baza Zn
metoda malowania:  
pędzel, wałek, natrysk 
wydajność:  
do 14 m²/l przy grubości suchej powłoki 30 μm 
w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
2

Sigma Torno Satin
emalia akrylowa

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość w 23 °C [g/cm3] 1,24
Zawartość części stałych vol.% 41
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę 30
Pyłosucha po ok. [h] 0,5
Sucha dotykowo po ok. [h] 1,5
Sucha po ok. [h] 2,5
Następna warstwa po ok. [h] 4,5
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Akrylowa, wodorozcieńczalna farba gruntująca i podkłado-
wa do zabezpieczenia i dekoracji drewna. Przeznaczona do 
użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Może być również 
stosowana do malowania powierzchni z tworzyw sztucznych. 

•	 bardzo	dobre	krycie
•	 odporna	na	działanie	czynników	atmosferycznych	

w	systemie	z	emalią	nawierzchniową
•	 zachowuje	trwałość	koloru
•	 szybkoschnąca
•	 reguluje	wilgotność	drewna

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: wałek Flock, wałek Felt, wałek 
microfibre, pędzel Płaski PES-mIX, pędzel Płaski

kolor:  
biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro 
wygląd powłoki:  
półmatowy
opakowania:  
 L, 2,5 L biały, 1 L baza Ln i Zn
metoda malowania:  
pędzel, wałek, natrysk 
wydajność:  
do 14 m²/l przy grubości suchej powłoki 30 μm 
w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
1-2

Sigma Torno Primer 
gruntująca farba akrylowa, wodorozcieńczalna

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość w 23 °C [g/cm3] 1,33
Zawartość części stałych vol.% 43
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę 30
Pyłosucha po ok. [h] 0,5
Sucha dotykowo po ok. [h] 1
Sucha po ok. [h] 2
Następna warstwa po ok. [h] 4,5
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lakIERy, bEjCE 
I lakIERobEjCE

Do zadań lakierów i lakierobejc należy zabezpie-
czanie drewna przed wpływami atmosferycznymi 
i promieniowaniem UV. Ponadto regulują wilgot-
ność drewna i podkreślają jego rysunek. Lakiery są 
odporne na ścieranie i zarysowanie, nadają się także 
do zmywania i czyszczenia. 
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Lakierobejca przeznaczona do ochrony i dekoracji po-
wierzchni drewnianych, eksploatowanych na zewnątrz bu-
dynków tj. okna, elementy elewacji, balkony, ogrodzenia.

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: Pędzel Płaski PRo, Pędzel 
Płaski 6550, Pędzel Płaski

kolor:  
bezbarwny oraz kolory dostępne w komputerowym 
systemie kolorowania Color Pro
wygląd powłoki: satynowy
opakowania:  
1 L, 2,5 L
metoda malowania:  
pędzel, natrysk 
wydajność:  
do 15 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
2

kRyTERIum WaRToŚć

Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas] 22 500
Gęstość w 23°C [g/cm3] 0,93
Zawartość części stałych vol.% 52
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę 35
Pyłosucha w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 2
Sucha dotykowo w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 3
Następna warstwa w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 16
Temperatura zapłonu [°C] 62

•	 reguluje	wilgotność	drewna
•	 podkreśla	rysunek	drewna
•	 zawiera	filtry	UV
•	 może	być	pokrywana	wyrobami	opartymi	na	

wodorozcieńczalnych	żywicach	akrylowych	jak	i	alkidowych

Wyrób do użytku zewnętrznego, jako warstwa gruntująca, 
kolorująca surowe drewno, zapewniająca ochronę w sys-
temie zabezpieczania i dekorowania powierzchni drew-
nianych Sigmalife. Zabezpiecza powłokę przed działaniem 
grzybów pleśniowych.

kolor:  
bezbarwny oraz kolory dostępne w komputerowym 
systemie kolorowania Color Pro
wygląd powłoki:  
satynowy
opakowania:  
1 L, 2,5 L
metoda malowania:  
pędzel, natrysk
wydajność:  
do 22 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
1-3

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: Pędzel Płaski PRo, Pędzel 
Płaski 6550, Pędzel Płaski

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość w 23 °C [g/cm3] 0,92
Zawartość części stałych vol.% 50
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę 30
Pyłosucha w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 3
Sucha dotykowo w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 4
Następna warstwa w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 16
Temperatura zapłonu [°C] 56

•	 bardzo	odporna	na	promieniowanie	UV
•	 stanowi	doskonałe	zabezpieczenie	powierzchni	drewna	

przed	wpływami	atmosferycznymi
•	 tworzy	elastyczną	powłokę
•	 podkreśla	rysunek	drewna
•	 reguluje	wilgotność	drewna

Sigmalife VS-X
wyrób ochronny do drewna na bazie żywic alkidowych

Sigmalife DS
transparentna lakierobejca na bazie żywic alkidowych
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Lakierobejca przeznaczona do ochrony i dekoracji po-
wierzchni drewnianych, takich jak okna, elementy ele-
wacji, balkony, ogrodzenia do użytku wewnętrznego 
i zewnętrznego. Zabezpiecza powłokę przed działaniem 
grzybów pleśniowych. 

•	 bardzo	odporna	na	promieniowanie	UV
•	 stanowi	doskonałe	zabezpieczenie	powierzchni	drewna	

przed	wpływami	atmosferycznymi
•	 szybkoschnąca
•	 podkreśla	rysunek	drewna
•	 długotrwała	elastyczność	powłoki
•	 reguluje	wilgotność	drewna

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: Pędzel Płaski 6550, Pędzel 
Płaski PES-mIX, Pędzel Płaski

kolor:  
bezbarwny oraz kolory dostępne w komputerowym 
systemie kolorowania Color Pro
wygląd powłoki: satynowy
opakowania:  
1 L, 2,5 L
metoda malowania:  
pędzel, wałek lub natrysk 
wydajność:  
do 17 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
2-3

Sigmalife DS Acryl 
wodorozcieńczalna lakierobejca na bazie żywic akrylowych

kRyTERIum WaRToŚć

Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas] 300
Gęstość w 23 °C [g/cm3] 0,96
Zawartość części stałych vol.% 61
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę 25
Pyłosucha w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 1
Sucha dotykowo w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 6

•	 podkreśla	rysunek	drewna
•	 reguluje	wilgotność	drewna
•	 trwałość	kolorów

Wyrób przeznaczony do ochrony i dekoracji powierzchni 
drewnianych, takich jak okna, elementy elewacji, balkony, 
ogrodzenia, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. 
W zestawie z Sigmalife DS Acryl tworzy system do ochrony 
i dekoracji drewna. Zabezpiecza powłokę przed działaniem 
grzybów pleśniowych. 

kolor:  
bezbarwny oraz kolory dostępne w komputerowym 
systemie kolorowania Color Pro
wygląd powłoki:  
matowy
opakowania:  
1 L, 2,5 L
metoda malowania: pędzel, natrysk
wydajność:  
do 20 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
1-3

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold:	Pędzel Płaski 6550, Pędzel Płaski 
PES-mIX, Pędzel Płaski

Sigmalife VS Acryl
wodorozcieńczalna lakierobejca na bazie żywic akrylowych

kRyTERIum WaRToŚć

Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas] 1700
Gęstość w 23 °C [g/cm3] 1,2
Zawartość części stałych vol.% 37
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę 15
Pyłosucha w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 1



56

bE
jC

E 
I l

ak
IE

Ro
bE

jC
E

57www.profesjonalnefarby.pl

bE
jC

E 
I l

ak
IE

Ro
bE

jC
E

Lakier na bazie żywic poliuretanowo-alkidowych do stoso-
wania jako powłoka wykończeniowa wewnętrznych ele-
mentów drewnianych tj. lamperii, drzwi, schodów, poręczy 
oraz parkietów.

•	 odporny	na	ścieranie	i	zarysowanie
•	 dobrze	kryjący
•	 łatwy	w	użyciu
•	 nadaje	się	do	zmywania	i	czyszczenia

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: pędzel Płaski PRo, pędzel 
Płaski 6550, pędzel Płaski

kolor:  
bezbarwny
wygląd powłoki:  
średni połysk
opakowania:  
1 L, 2,5 L
metoda malowania:  
pędzel, wałek
wydajność:  
do 14 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
2

Sigmavar S2U Satin 
lakier na bazie żywic poliuretanowo-alkidowych

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość w 23 °C [g/cm3] 0,9
Zawartość części stałych vol.% 41
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę 30
Pyłosucha w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 2
Sucha dotykowo w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 4
Następna warstwa w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 16
Temperatura zapłonu [°C] 44

•	 szybkoschnący
•	 odporny	na	zarysowania
•	 łatwy	w	użyciu
•	 po	 dostatecznym	 utwardzeniu	 (7	 dni)	 odporny	 na	 zmywanie	

wodą,	usuwanie	plam	z	kawy,	herbaty,	wina	i	alkoholu	(40%)
•	 zgodnie	 z	europejską	dyrektywą	90/128/EWG	dopuszczony	do	

kontaktu	z	żywnością	

Wodny lakier na bazie żywic poliuretanowo-akrylowych do 
stosowania jako powłoka wykończeniowa wewnętrznych 
elementów drewnianych, takich jak meble drewniane oraz 
drewnopochodne, boazerie, drzwi, schody, poręcze oraz 
parkiety.

kolor:  
bezbarwny
wygląd powłoki:  
satynowy
opakowania:  
1 L
metoda malowania:  
pędzel, wałek lub natrysk
wydajność: do 12 m²/l przy grubości warstwy 25 μm, 
w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw:  
1-3

Dla	tego	produktu	rekomendujemy	następujące	narzędzia	do	
malowania	marki	Dekoral	Gold: pędzel Płaski PRo, pędzel 
Płaski 6550, pędzel Płaski

Sigmavar WS Satin 
wodny lakier na bazie żywic poliuretanowo-akrylowych

kRyTERIum WaRToŚć

Gęstość w 23 °C [g/cm3] 1,05
Zawartość części stałych vol.% 28
Zalecana grubość suchej warstwy [μm] na warstwę 25
Pyłosucha w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 0,45
Sucha dotykowo w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 2
Następna warstwa w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h] 3-4
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Centrum Dekoral Professional to 
nowy format sklepów, wprowadzający in-
nowacyjną na polskim rynku formułę ob-
sługi klientów, opartą na kompleksowym 
wsparciu merytorycznym, zarówno dla pro-
fesjonalistów jak i zwykłych konsumentów. 
Dzięki temu wizyta w placówce staje się 

Centrum Dekoral  
Professional

Akademia Technik Malarskich 
Dekoral Professional

AKADEMIA DLA MALARZY 

Akademia Technik Malarskich De-
koral Professional jest specjalistycz-
nym Centrum szkoleniowo-doradczym, 
zapewniającym serwis głównie markom 
Dekoral Professional i Sigma. Poprzez 
swoją działalność skupia się na podnosze-
niu kwalifikacji malarzy, przekazując im 
praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu 
prawidłowego stosowania systemów farb 
i tynków oraz pojedynczych wyrobów 
firmy PPG Deco Polska. Podstawową ak-
tywnością Akademii są szkolenia dla wy-
konawców, prowadzone w specjalnie do 
tego celu wyposażonym ośrodku szkole-
niowym we Wrocławiu. Oferujemy rów-

nież szeroki wachlarz szkoleń w terenie. 
Innym rodzajem wsparcia dla profesjo-
nalnych wykonawców budowlanych jest 
wyspecjalizowany serwis techniczny, który 
w trudnych sytuacjach zapewnia konsul-
tacje telefoniczne, jak również wizyty ser-
wisantów na miejscu inwestycji.
Sprawdź szczegóły – dowiedz się co 
oferuje ATM DP. To miejsce stworzone 
zostało z myślą o Tobie – osobie związa-
nej z branżą budowlaną.

SZKOLENIA DLA MALARZY
Cenne szkolenia w Twoim zasięgu!  
Tylko pełen profesjonalizm i odpowiednie 

kwalifikacje mogą wyróżnić Cię na rynku 
wśród konkurencji. Skorzystaj z oferty 
Akademii, weź udział w szkoleniach i zdo-
bądź Certyfikat. Program szkoleniowy 
został dostosowany do specyfiki Twojej 
pracy. Zoptymalizowany czas szkolenia, 
a także szkolenia poza ośrodkiem szkole-
niowym we Wrocławiu ułatwią ci możli-
wość zdobycia:
1. Certyfikatu Złotego potwierdzającego 

wiedzę z zakresu systemów wykończe-
nia wnętrz.

2. Certyfikatu Platynowego potwierdza-
jącego wiedzę z elewacji i systemów 
ociepleń.

3. Tytułu Mistrza Dekoracji potwierdzają-
cego znajomość technik dekoracji.

4. Certyfikatu Domalux Professional 
potwierdzającego wiedzę systemów 
lakierowania podłóg.

Certyfikowani wykonawcy są polecani 
inwestorom w internecie, jak również 
w punktach sprzedaży.
Więcej dowiesz się na stronie  
www.atm.edu.pl  
lub w sieci Centrów Dekoral Professional.

świetną okazją, aby poradzić się fachowców 
w zakresie doboru produktów, kolorów lub 
technik malarskich. Dodatkowo na miejscu 
można skorzystać ze specjalnej ściany kolo-
rów (prezentującej barwy w świetle natural-
nym i sztucznym), a także zakupić testery 
wybranych produktów.
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kategoria Produkt Rodzaj produktu
odporność 

na 
uderzenia

odporność na 
szorowanie  

(wg En 13300)

odporność 
na środki 

dezynfekujące

działanie 
przeciw- 

bakteryjne

antyrefleksyj-
ność powłoki

aspekt 
powłoki

Elastyczność 
(wg En 
1062)

Paro-przepusz-
czalność  

(wg En 1062)

Przepuszczalność 
wody  

(wg En 1062)

ochrona betonu 
przed korozją  

(En 1062)
antystatyczność 

Wielkość 
ziarna [µm]

zawartość części 
stałych [%obj.]

Wydajność 
Czas schnięcia 

powłoki  
w 23 ± 2 °C, [h]

nanoszenie 
kolejnej 

warstwy [h]

Śr
od

ki 
gr

un
tu

ją
ce
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Sigmafix Universal akrylowo - styrenowy 25,0-28,0 8 2 6

Sigma Hydrophob WB impregnat V1 3,00

cegła 1,5÷4 m²/l;  
podłoże wapienne 1,5÷2 
m²/l; gazobeton 1÷2 m²/l;  

kamień 1÷4 m²/l

16 1

Sigma Siloxan Fix akrylowo - styrenowy V1 S1 15,00 12 m²/l 3 6

Sigma Siloxan Synfix akrylowo - styrenowy 7,00 6 m²/l 12 12

SigmaCare Immun akrylowo - styrenowa
Klasa 1 (satynowy), 
Klasa 2 (matowy)

• • •  (matowy) matowy S1 58 (sat); 53 (mat) 7 m²/l 2 4

Sigma Polygloss lateksowa Klasa 1 • średni połysk S1 44,0-58,0 7 m²/l 3 4

Sigma Polysatin
lateksowa  
(bezrozpuszczalnikowa)

Klasa 1 • satynowy S1 58,00 7 m²/l 3 4

Sigma Polymatt lateksowa Klasa 2 • głęboki mat S1 50,00 8 m²/l 3 4

Superlatex Classic lateksowa Klasa 2 • • matowy S1 50,00 12 m²/l 2 2

Sigmacryl Universal akrylowa Klasa 2 matowy • S1 32,70 10 m²/l 2 2

Sigmakote Superwhite 
SF

akrylowa Klasa 3 matowy S1 30,60 7 m²/l 2 3

Perfex akrylowo - styrenowa Klasa 4 matowy S1 52,00 10 m²/l 2 3

Sigma Renomat alkidowa matowy 52,20 10 m²/l 3 4

Sigma Kwarts akrylowa • struktura S3 > 67 700 g/m² 2 16

Sigmulto Metalic akrylowa Klasa 1 metaliczny 23,00 14 m²/l 3 4

Sigmulto Stucco akrylowa
wysoki połysk po 
wypolerowaniu

45,00 2,5 m²/kg 3 6

Ta
pe

ty
 

z 
w

łó
kn

a 
sz

kla
ne

go

Sigma Wallglue L7 (klej 
dyspersyjny)

dyspersja winylowa
klejenie do 3,5 m²/l;  

gruntowanie do 10 m²/l

Sigmascan włókno szklane •
struktura 
materiału

1,1 m² na 1 m² ściany

Fa
rb

y 
fa

sa
do

w
e 

i t
yn

ki

Sigma Siloxan Topcoat silikonowa matowy V1 W3 • S2 55,00 7 m²/l 3 6

Sigma Siloxan 
Streichfuller

silikonowa • matowy V1 W3 S2 51,00
300 g/m² przy gładkich 

powłokach, 700 g/m² do 
uzyskania efektu struktury

3 6

Sigma Facade Topcoat akrylowa Klasa 1 satynowy V2 W3 C1 • S1 40,30 8 m²/l 2 4

Sigma Indurin akrylowo-silikonowana Klasa 1 matowy V2 W3 C1 S1 55,00 7 m²/l 2 2

Sigma Eurosil akrylowa matowy V2 W3 S1 47,00 6 m²/l 3 6

Sigma Kwartstone akrylowa • matowy V2 W3 S3 55,50 500 g/m² 6 24

Sigma Putz akrylowy • faktura baranka 87,00

1mm- 1,5÷2 kg/m²;  
1,5mm - 2÷2,5 kg/m²;  
2mm - 2,5÷3 kg/m²;  
3mm - 3,5÷4 kg/m²

24

Sigma Schors akrylowy • faktura kornik 87,00
2mm - 2,4÷2,7 kg/m², 
3mm - 3,4÷3,7 kg/m²

24

Sigma Facade Clearcoat akrylowy satynowy V1 C1 S1 25,00

do 10 m²/l (gładkie 
powierzchnie), 2 m²/l 
(powierzchnie silnie 
chłonące i porowate)

3 16

Sigma Facade 
Elastocoat

akrylowo - styrenowa satynowy
A1  

(do 100 μm)
V2 W3 C1 • S1 49,00 5 m²/l 3 5

Em
al

ie

Amarol Triol alkidowa • • satynowy • 54,00 15 m²/l 4 16

Sigma S2U Gloss
poliuretanowo-alkidowa 
(uretanowana)

• • wysoki połysk • 66,00 17 m²/l 3,5 16

Sigma S2U Satin
poliuretanowo-alkidowa 
(uretanowan)

• • satynowy • 65,00 16 m²/l 3,5 16

Sigma S2U Primer alkidowa satynowy 65,00 16 m²/l 3,5 16

Sigma Torno Semigloss akrylowa • • półpołysk • 40,00 13 m²/l 2,5 4,5

Sigma Torno Satin akrylowa • • satynowy • 41,00 14 m²/l 2,5 4,5

Sigma Torno Primer akrylowa półmatowy 43,00 14 m²/l 2 4,5

La
ka
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,  
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Sigmalife Ds. alkidowa satynowy • 52,00 15 m²/l 3 16

Sigmalife VS-X alkidowy satynowy 50,00 22 m²/l 4 16

Sigmalife DS. Acryl akrylowa satynowy • 61,00 17 m²/l 6 7

Sigmalife VS Acryl akrylowa matowy 37,00 20 m²/l 1 4

Sigmavar S2U Satin poliuretanowo-alkidoway średni połysk 41,00 14 m²/l 4 16

Sigmavar WS Satin poliuretanowo-akrylowy satynowy 28,00 12 m²/l 2 3 -4

Tabela właściwości Produktów
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NAZWA WYROBU URZĄDZENIE CIŚNIENIE 
MIN. [BAR]

DYSZA 
OPTYMALNA

FILTR 
[MESH]

ZALECANE 
ROZCIEŃCZENIE INNE UWAGI

Sigma Polygloss 

St Max 495 
i większe 160 213 517 60 3% Do intensywnych kolorów zaleca się stosować dysze 

typu FFT (Fine finish)

Titan 440i i większe  180 617 60 3% Do intensywnych kolorów zaleca się stosować dysze 
typu Fine finish

Sigma Polysatin 

St Max 495 
i większe 150-180 213 517 60 3% Do intensywnych kolorów zaleca się stosować dysze 

typu FFT (Fine finish)
Ultra Max 695 
i większe 190 517 621 60 3% Do intensywnych kolorów zaleca się stosować dysze 

typu FFT (Fine finish)
Ultra Max 695 
z Overspray 80-120 415LL

315LL 60 3% System natrysku bezpyłowego wymaga stosowania 
dysz typu Line Laser

PS 22  i większe 160-200 315 517
521 1221

60
100 3% Do intensywnych kolorów zaleca się stosować dysze 

typu Fine finish

Sigma Polymatt

St Max 495 
i większe 180 213 517 60

100 5% Wymaga krzyżowego malowania

Ultra Max 695 
z Overspray 80-120 415LL

315LL 60 3% system bezpyłowy - wymaga rozprowadzenia farby 
przy pomocy wałka

Titan 440i i większe 220 617 60 5% Rekomendowane większe urządzenie np. PS 22

Sigma Perfex

St Max 495 
i większe 165 213 415 60

100 - Wymaga krzyżowego malowania

Titan 440i 160-200 315 517
521

60
100 - Do dyszy 315 zaleca się stosować filtr 100 mesh

Sigmacryl Universal 

St Max 495 
i większe 150 170 213 517

621 60 - -

Titan 440i  220 517 60 5% zalecane urządzenie PS 22

Sigma Sigmulto Metallic

Ultra max 795 120 410 FFT 60 5% zaleca się stosować dysze typu FFT (Fine finish)

HVLP TURBO 
FORCE 9,5 0,7 3 (1,33mm) koszyk 20% -

Wall Perfect 0.7 2 mm - 40% -

PS 30 170 513 100 5% zaleca się stosować dysze typu Fine finish

SigmaCare Immun

Graco St Max 495 180 213    517    100
60 5%

Wymaga krzyżowego malowania. Z uwagi na zawarte 
nanocząsteczki srebra może powstawać osad na filtrze 
100 i 60 mesh

Graco Ultra Max 
695 z Overspray 80-120 415LL 315LL 60 3%

System bezpyłowy - wymaga rozprowadzenia farby 
przy pomocy wałka. Z uwagi na zawarte nanoczą-
steczki srebra może powstawać osad na filtrze 100 
i 60 mesh

SigmaCare Immun Wagner Titan 440i 
i większe 220 617 60 5%

Rekomendowane większe urządzenie np. PS 22. 
Z uwagi na zawarte nanocząsteczki srebra może 
powstawać osad na filtrze 100 i 60 mesh

Sigma Kwarts
Texspray RTX 1500 ok. 1,8 4 lub 6 - 5% Przepływ materiału regulować do ok. 2 stopnia; 

aplikacja ruchami okrężnymi

PC3 20 4 mm brak 5% Do urządzenia przy pierwszym użyciu zaleca się 
zastosować ok. 0,5 l kleju do tapet 

Zalecane parametry urządzeń natryskowych wyrobów Sigma Coatings

NAZWA WYROBU URZĄDZENIE CIŚNIENIE 
MIN. [BAR]

DYSZA 
OPTYMALNA

FILTR 
[MESH]

ZALECANE 
ROZCIEŃCZENIE INNE UWAGI

Superlatex Classic

St Max 495 
i większe

190
200

213 517
621 60 3% Do intensywnych kolorów zaleca się stosować dysze 

typu FFT (Fine finish)

Titan 440i 200 517 60 5% -

Sigma Indurin

St Max 495 
i większe          

170
200 213 517 60 5% Ciśnienie regulować w zależności od wielkości kąta 

i otworu dyszy

Titan 440i 160-200 315 517
521 60/100 10-15% konieczne rozcieńczanie dla tego urządzenia.

Sigmafacade Topcoat 

St Max 495 
i większe

160
190 

213 517
621 60 - Ciśnienie regulować w zależności od wielkości kąta 

i otworu dyszy
Ultra Max 695 
z Overspray  80-120 319LL

419LL 60 – system bezpyłowy - wymaga rozprowadzenia farby 
przy pomocy wałka

PS 30 180 617 60 3% -

Sigmafacade Clearcoat

St Max 495 
i większe 

170
200 213 517 60 - Ciśnienie regulować w zależności od wielkości kąta 

i otworu dyszy

PS 22 200 517 60 0% -

Sigmafasade Elastocoat

Ultra Max 695 
i większe 200 517 621 100 10% Optymalne urządzenie to  Ultra Max 695

PS 30 160-200 517 519 
521 1221 60/100 - Gęstość filtra zależy od wielkości kąta i otworu dyszy

Sigmasiloxan Topcoat

St Max 495 
i większe

160
190 

213 517
621 60 - Ciśnienie regulować w zależności od wielkości kąta 

i otworu dyszy
Ultra Max 695 
z Overspray  80-120 319LL

419LL 60 - system bezpyłowy - wymaga rozprowadzenia farby 
przy pomocy wałka

PS 30 160-180 517 519 
521 1221 60/100 - Gęstość filtra zależy od wielkości kąta i otworu dyszy

Sigma Eurosil

St Max 495
Ultra Max

170
200 213 517 60 - Dyszą 621 należy malować Ultra Maxem 

Ultra Max 695 
z Overspray  80-120 319LL

419LL 60 - system bezpyłowy - wymaga rozprowadzenia farby 
przy pomocy wałka

PS 30 160-180 517 519 
521 1221 60/100 - Gęstość filtra zależy od wielkości kąta i otworu dyszy

Sigma Kawartstone
Texspray RTX 1500 ok. 1,8 4 lub 6 - 5-20% Przepływ materiału regulować do ok. 2 stopnia; 

aplikacja ruchami okrężnymi

PC3 (Tex Spray ) >= 20 4 mm -  5-20% Do urządzenia przy pierwszym użyciu zaleca się 
zastosować ok. 0,5 l kleju do tapet 

Sigma Putz 1,5 mm
Texspray RTX 1500 3 6 - 5% Aplikować ruchami okrężnymi; dopływ powietrza przy 

pistolecie otwarty do połowy 

PC3 >= 20 6 -  5-10% Do urządzenia przy pierwszym użyciu zaleca się 
zastosować ok. 0,5 l kleju do tapet 

Sigma Putz 2 mm
Texspray RTX 1500 2 do 3 8 - 5% Starannie i równomiernie nakładać okrężnymi ruchami

PC3 >= 20 8 -  5-10% Do urządzenia przy pierwszym użyciu zaleca się 
zastosować ok. 0,5 l kleju do tapet 

Sigmatorno Primer HVLP TURBO 
FORCE 9,5 0,7 2 3 - 0% -

Sigmatorno Semigloss baza L HVLP TURBO 
FORCE 9,5 0,7 3 - 10% -

Sigmatorno Satin baza Z HVLP TURBO 
FORCE 9,5 0,7 3 - 0% -

Sigma S2U Primer HVLP TURBO 
FORCE 9,5 0,7 3 - 20% -

Sigma S2U Gloss HVLP TURBO 
FORCE 9,5 0,7 3 - 20% -

Amarol Triol HVLP TURBO 
FORCE 9,5 0,7 3 - 10% -

Sigmalife DS HVLP TURBO 
FORCE 9,5 0,7 3 - 0% -

Sigmalife VS HVLP TURBO 
FORCE 9,5 0,7 2 - 0% -

Sigmalife DS Acryl HVLP TURBO 
FORCE 9,5 0,7 3 - 0% -

Sigmalife VS Acryl HVLP TURBO 
FORCE 9,5 0,7 2 (0,8mm) - 0% -

Sigmavar WS Satin HVLP TURBO 
FORCE 9,5 0,7 2 - 0% -

klasy odporności na 
szorowanie wg En 133000

klasy odporności na 
szorowanie wg Pn-C 81914

Praktyczny stopień odporności

klasa 1

 I - odporne na szorowanie
strefy i pomieszczenia intensywnie eksploatowane (np. gabinety 
zabiegowe, ciągi komunikacyjne i pozostałe pomieszczenia 
użyteczności publicznej)

klasa 2

klasa 3

klasa 4 II - odporne na mycie
pomieszczenia o codziennym stopniu eksploatacji bez konieczności 
szorowania lub usuwania zabrudzeń przy pomocy detergentów

Klasa 5 III - odporne na tarcie na sucho
pozostałe pomieszczenia nie wymagające czyszczenia powłok na 
mokro (np. sufity, pomieszczenia gospodarcze)

Podział klas odporności na szorowanie dla farb wewnętrznych
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ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław
serwis.klienta@ppg.com
bezpłatna infolinia: 801 11 33 11

www.profesjonalnefarby.pl
www.sigmacoatings.com.pl




