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Przełom w technologii

Dekoral Professional, seria wyrobów opracowanych specjalnie dla 
zawodowych wykonawców, to oryginalne narzędzie najnowszej 
generacji, pomocne w sztuce dekoracji oraz ochrony otoczenia. 
Produkty marki Dekoral Professional dostarczają szereg różno-
rodnych, wysublimowanych rozwiązań, dzięki którym wykonanie 
pracy jest łatwiejsze. Właściwości wyrobów zostały zoptymalizo-
wane pod kątem wykorzystania przez profesjonalistów, przez 
co praca przebiega szybciej i sprawniej. Seria wyrobów Dekoral 
Professional została stworzona specjalnie po to, aby wykonawca 
mógł używać produktów, które podkreślą jego status i kwalifika-
cje, czyli PROFESJONALIZM. Poznanie pełnej gamy produktów po-
zwoli Państwu jednoznacznie stwierdzić, że Dekoral Professional 
jest tylko dla zawodowców. Produkty marki Dekoral Professional 
można barwić na ponad 6000 kolorów w komputerowym syste-
mie kolorowania. Uzupełnieniem oferty są dobrane specjalnie do 
farb Dekoral Professional narzędzia malarskie Dekoral Gold.

Szukasz więcej informacji?  
Wejdź na www.profesjonalnefarby.pl
lub zeskanuj QR kod
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    Środki gruntujące 
i impregnaty

Zadaniem środków gruntujących i impregnatów jest 
wzmacnianie podłoża i wyrównywanie jego chłonności, 
przed rozpoczęciem właściwych prac malarskich. 
Dodatkowo środki te umożliwiają dobrą przyczepność 
kolejnych warstw farby, trwałość i jednolitość koloru.
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Podkład przeznaczony do wyrównywania chłonności i struktury pod-
łoża oraz poprawy przyczepności farby nawierzchniowej wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowych, 
betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych. Polecany do odcięcia in-
tensywnych kolorów podłoża.

 wyrównuje chłonność podłoża 
 ujednolica strukturę i kolor powierzchni
 poprawia przyczepność
 zwiększa wydajność farby nawierzchniowej 
 posiada dobrą paroprzepuszczalność 
 podwyższona elastyczność powłoki

Dla tego produktu rekomendujemy następujące narzędzia 
do malowania marki Dekoral Gold: wałek perlon extra 
i wałek microfibre

kolor: biały
wygląd powłoki: matowy
opakowania: 10 L
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

Podkład Uniwersalny
wyrównuje chłonność i kolor podłoża

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,480÷1,580

Zawartość części stałych, min. [%wag] 58,0÷61,0

Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 130

Odczyn pH 8,2÷8,9

Połysk 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

 wzmacnia podłoże
 poprawia wydajność farb nawierzchniowych 
 zapewnia doskonałą przyczepność do różnych  

podłoży mineralnych 
 wyrównuje chłonność podłoża
 zwiększa hydrofobowość powłoki 
 poprawia trwałość wymalowania

Akrylowy silikonowany grunt wodorozcieńczalny do fasad i wnętrz 
przeznaczony do gruntowania podłoży wykonanych z zapraw ce-
mentowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, betonu, gazo-
betonu, płyt kartonowo-gipsowych, płyt gipsowych i innych pod-
łoży mineralnych w celu ich wzmocnienia i wyrównania chłonności. 
AKRyLIT 3000 Grunt Koncentrat dzięki wysokiej zdolności penetracji 
wnika w głąb suchych i chłonnych podłoży. Wzmacnia i wyrównuje 
chłonność podłoża, zwiększa przyczepność farb do podłoża oraz 
trwałość powłoki.

kolor: bezbarwny
wygląd powłoki: matowy
opakowania: 5 L
metoda malowania: pędzel, wałek lub natrysk
wydajność: do 6 m²/l rozcieńczonego koncentratu przy jednej 
warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
rozcieńczanie: 1:4 z wodą ( 1 część gruntu na 4 części wody) 
W przypadku podłoży silnie chłonnych zaleca się dwukrotne 
gruntowanie wyrobem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:8 
warstwa po warstwie. 
zalecana ilość warstw: 1-2

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

Akrylit 3000 Grunt  
Koncentrat 
akrylowy silikonowany grunt  
wodorozcieńczalny do fasad i wnętrz

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5°C, [g/cm3] 1,000÷1,050

Zawartość części stałych, min. [%wag] 25,0÷28,0

Nanoszenie farby nawierzchniowej, [h] po 5

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 2
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 bardzo głęboka penetracja
 wzmacnia podłoże 
 wyrównuje chłonność podłoża
 poprawia wydajność farb nawierzchniowych
 podwyższa hydrofobowość
 skuteczna ochrona przed przenikaniem wilgoci
 zapewnia doskonałą przyczepność do różnych  

podłoży budowlanych
 możliwy do stosowania w szerokim zakresie temperatur 

(0 °C do 35 °C)

Silikonowo-akrylowy grunt rozpuszczalnikowy przeznaczony do 
wgłębnego gruntowania powierzchni wykonanych z tynków ce-
mentowych, cementowo-wapiennych, betonu, cegieł, płyt gipso-
wych i azbestowo-cementowych oraz innych chłonnych podłoży 
mineralnych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie 
polecany jest do gruntowania słabych podłoży. Zwiększa przyczep-
ność farb oraz trwałość powłoki. Zalecane jest stosowanie Akro-
gruntu 3000 przed położeniem powłok wykończeniowych np. far-
by Akrylit 3000 Siloxan.

kolor: bezbarwny
wygląd powłoki: matowy
opakowania: 5 L
metoda malowania: pędzel
wydajność: do 8 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw: 1

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

Akrogrunt 3000
silikonowo-akrylowy grunt  

rozpuszczalnikowy

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 0,800÷0,850
Czas wypływu (lepkość umowna), 20±2 °C, 
kubek wypływowy 2mm, [s] 50÷70

Zawartość części stałych, min. [%wag] 6,5÷10,0

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 2

Nanoszenie farby nawierzchniowej, [h] po 4

Temperatura zapłonu, co najmniej, [°C] 23

 skraca czas sezonowania podłoża przed nałożeniem  
farby nawierzchniowej

 blokuje transport wody /soli
 głęboko penetruje podłoże
 zwiększa przyczepność
 zwiększa mrozoodporność
 ogranicza brudzenie i porastanie ścian
 zabezpiecza przed nasiąkaniem wodą

Bloker przeznaczony do gruntowania chłonnych i porowatych pod-
łoży takich jak tynki cementowo-wapienne i cementowe, płyty włók-
nisto-cementowe, beton, cegła, kamień.
Pozwala na wcześniejsze malowanie świeżych tynków mineralnych. 
Poprzez głębokie wnikanie, doskonałe własności blokujące dla trans-
portu wody i hydrofobizację powierzchni, zabezpiecza je przed wy-
salaniem rozpuszczonych substancji z podłoży mineralnych. Może 
być stosowany na zewnątrz i do wnętrz pomieszczeń.

kolor: bezbarwny
wygląd powłoki: nie dotyczy
opakowania: 5 L
metoda malowania: pędzel, wałek
wydajność: do 8 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża. Przed użyciem wyrób należy 
rozcieńczyć wodą w stosunku objętościowym 1:4.
zalecana ilość warstw: 1

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

Bloker koncentrat
preparat do gruntowania podłoży  

i tynków 

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,03
Czas wypływu (lepkość umowna), 20±2 °C, 
kubek wypływowy 4mm, [s] 14

Zawartość części stałych, [%wag] 24

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 3

Nanoszenie farby nawierzchniowej, [h] 6
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 paroprzepuszczalny, „oddychający”
 doskonała przyczepność do różnych podłoży mineralnych
 do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
 wzmacnia powierzchnie i reguluje chłonność
 ekologiczny

Akrylak 3000 Grunt kwarcowy to preparat o zastosowaniu we-
wnętrznym i zewnętrznym. Służy do zwiększenia przyczepności oraz 
wyrównania chłonności na wszelkiego rodzaju podłożach mineral-
nych tj. powierzchnie betonowe, cementowe, gipsowe, gipsowo-
kartonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne. Polecany jest 
jako podkład pod masy szpachlowe, farby zewnętrzne i wewnętrzne 
marki Dekoral Professional oraz do użycia w systemie z lakierami 
Akrylak 3000.

kolor: nie dotyczy
wygląd powłoki: tworzy bezbarwną powłokę
opakowania: 5 L
metoda malowania: pędzel, wałek
wydajność: do 10 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności podłoża
zalecana ilość warstw: 1-2

Dla tego produktu rekomendujemy następujące 
narzędzia do malowania marki Dekoral Gold: 
wewnątrz pomieszczeń- Wałek microfibre, Wałek 
microstar; na zewnątrz pomieszczeń - polyamide 
z podkładką piankową

Akrylak 3000
grunt kwarcowy

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,00 - 1,15

Zawartość części stałych, [%wag] 24

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 2 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 h

Odczyn pH 7,0÷7,5

 trwale wzmacnia podłoże oraz zmniejsza  
jego nasiąkliwość 

 przyjazny dla środowiska 

Silikat Grunt jest uniwersalnym, ekologicznym preparatem do grun-
towania porowatych i chłonnych podłoży mineralnych, takich jak 
tynki wapienne, cementowe, cementowo-wapienne, beton, piasko-
wiec itp. oraz do gruntowania starych dobrze związanych powłok 
farb mineralnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nie zaleca się 
stosować do gruntowania powierzchni malowanych farbami emul-
syjnymi oraz do podłoży gipsowych, ponieważ nie pozwala to na 
uzyskanie pełnej odporności powłoki. Preparat stosuje się również 
do rozcieńczania farby fasadowej Silikat.

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

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

Silikat Grunt
silikatowy preparat  

do gruntowania i rozcieńczania 

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,000÷1,080
Czas wypływu (lepkość umowna), 20±2 °C, 
kubek wypływowy 4mm, [s] 10÷12

Zawartość części stałych, [%wag] 14,0÷17,0

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 2

Nanoszenie farby nawierzchniowej, [h] po 12



Farby 
   wewnętrzne

Spełniają funkcję dekoracyjno–ochronną dla podłoży 
mineralnych. Zaawansowana technologia, estetyka 
oraz bogata paleta kolorów sprawia, że farby 
Dekoral Professional mogą być stosowane wszędzie 
tam, gdzie powłokom malarskim stawia się wysokie 
wymagania pod kątem właściwości użytkowo-
aplikacyjnych. Szerokie zastosowanie znajdują m.in 
w obiektach użyteczności publicznej w tym służby 
zdrowia i placówek oświatowo–wychowawczych.



14 |
Fa

rb
y 

W
eW

n
ęt

rz
n

e

| 15 

Fa
rb

y 
W

eW
n

ęt
rz

n
e

Farba lateksowa do wnętrz przeznaczona do dekoracyjnego malo-
wania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków 
cementowych, betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet 
papierowych i z włókna szklanego. 

 tworzy powłokę paroprzepuszczalną 
 doskonała do płyt gipsowo-kartonowych
 odporna na szorowanie na mokro
 zoptymalizowana pod kątem aplikacji natryskiem
 bardzo wysoka siła krycia 
 łatwa w użyciu 

Dla tego produktu rekomendujemy następujące narzędzia 
do malowania marki Dekoral Gold: wałek perlon extra, 
wałek microfibre, wałek poliacrylic

kolor: biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki: matowy
opakowania: 10 L biały, 2,8 L, 10 L baza LN, DN, ZN, ZX
metoda malowania: pędzel, wałek lub natrysk 
wydajność: do 11 m²/l (biały), do 15 m²/l (kolor) przy jednej 
warstwie w zależności od chłonności podłoża
zalecana ilość warstw: 1-2

 duża wygoda malowania 
 najwyższa odporność na szorowanie na mokro  

(klasa 1 wg PN-EN-13300) 
 bardzo wysoka siła krycia
 doskonała do tapet z włókna szklanego i flizeliny
 doskonała rozlewność
 możliwość miejscowego czyszczenia zabrudzeń  

bez utraty połysku

Farba lateksowa AKROTIX 3000 satynowy przeznaczona jest do 
dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 
wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, 
betonu, płyt gipsowo-kartonowych, flizeliny, tapet papierowych 
i z włókna szklanego, tynków strukturalnych i powierzchni wcześniej 
malowanych farbami lateksowymi lub akrylowymi.

kolor: biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki: satynowy
opakowania: 2,8 L, 10 L baza LN, ZX
metoda malowania: pędzel, wałek lub natrysk
wydajność: do 14 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności podłoża
zalecana ilość warstw: 1-2

Dla tego produktu rekomendujemy następujące 
narzędzia do malowania marki Dekoral Gold: wałek 
perlon extra, wałek microfibre lub wałek owcza 
Wełna

Akrotix 3000
farba lateksowa do wnętrz

Akrotix 3000  
Satynowy 
farba lateksowa do wnętrz

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,500÷1,600

Zawartość części stałych, min. [%wag] 59,0÷63,0

Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 90

Odporność na szorowanie klasa 2

Odczyn pH 8,0÷8,7

Połysk mat 

Największy rozmiar ziarna (granulacja) [μm] drobna do 100 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 h

Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) klasa 2 przy 7 m²/l

Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego) 86

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,200÷1,400

Zawartość części stałych, min. [%wag] do 55,0

Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 80

Odporność na szorowanie klasa 1

Odczyn pH 8,0÷9,0

Połysk satynowy 

Największy rozmiar ziarna (granulacja) [μm] drobna do 100 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 4 h

Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) klasa 2 przy 7 m²/l



16 |
Fa

rb
y 

W
eW

n
ęt

rz
n

e

| 17 

Fa
rb

y 
W

eW
n

ęt
rz

n
e

Farba akrylowa POLINAK 3000 przeznaczona jest do dekoracyjne-
go malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń,  wykonanych 
z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, betonu oraz 
płyt gipsowo-kartonowych. Farba nadaje się również do malowania 
kamienia, cegły oraz elementów drewnianych i drewnopochodnych. 
Produkt może być stosowany w budownictwie indywidualnym oraz 
w obiektach użyteczności publicznej.

 łatwość w stosowaniu 
 duża siła krycia 
 wyjątkowa trwałość bieli
 ze względu na matowy wygląd powłoki szczególnie 

polecana do malowania sufitów

Dla tego produktu rekomendujemy następujące narzędzia 
do malowania marki Dekoral Gold: wałek perlon extra, 
wałek poliacrylic, wałek microfibre

kolor: biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki: matowy
opakowania: 5 L, 10 L, 15 L
metoda malowania: pędzel, wałek lub natrysk 
wydajność: do 13 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności podłoża
zalecana ilość warstw: 1-2

 odporna na szorowanie na mokro
 wysoka wydajność 
 bardzo dobre krycie 
 umożliwia prawidłowe „oddychanie” ścian
 nadaje ścianom estetyczny matowy wygląd 
 łatwa w stosowaniu, pozwala uzyskać doskonałe  

efekty dekoracyjne
 zoptymalizowana pod kątem aplikacji natryskiem 

Lateksowa farba do wnętrz przeznaczona do dekoracyjnego ma-
lowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń oraz w obiektach 
użyteczności publicznej wykonanych z tynków cementowo-wapien-
nych, tynków gipsowych, betonu oraz płyt gipsowo-kartonowych. 
Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do różnych podłoży bu-
dowlanych oraz trwałością wymalowań.

kolor: biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki: matowy
opakowania: 5 L, 10 L, 15 L biały; 2,8 L, 10 L baza LN, DN, ZN, 
ZX, 1 L baza LN
metoda malowania: pędzel, wałek lub natrysk 
wydajność: do 14 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności podłoża
zalecana ilość warstw: 1-2

Dla tego produktu rekomendujemy następujące 
narzędzia do malowania marki Dekoral Gold: wałek 
perlon extra, wałek microfibre lub poliacrylic

Akrylit 3000 PW 
lateksowa farba do wnętrz

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, min. [g/cm3] 1,490 - 1,550

Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas] 8000÷14000

Zawartość części stałych, min. [%wag] 52,0

Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 70÷80

Odporność na szorowanie klasa 3

Odczyn pH 8,0÷8,7

Połysk mat 

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) 86

Polinak 3000
farba akrylowa do wnętrz

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,600

Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas] 6000

Zawartość części stałych, min. [%wag] 47,0

Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 80

Odczyn pH 8,0÷8,7

Połysk mat 

Odporność na szorowanie Klasa 4 - bazy Ln i Zn
Klasa 5 - Biały

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) 86
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Gotowa gładź szpachlowa przeznaczona jest do wygładzania po-
wierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tyn-
ków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-
kartonowych, jako tzw. FINISH. Po wyschnięciu Gładź Szpachlowa 
nadaje się do pomalowania farbami wewnętrznymi Dekoral Profes-
sional i Sigma. Masa dobrze nakłada się i rozprowadza po podłożu.

 łatwa w nakładaniu i obróbce 
 plastyczna 
 biała
 paroprzepuszczalna
 zoptymalizowana pod kątem aplikacji natryskiem
 umożliwia wykonanie poprawek na wyrobach 

wewnętrznych marki Dekoral Professional     

Dla tego produktu rekomendujemy następujące 
narzędzia do malowania marki Dekoral Gold: rajberka 
nierdzewna, szpachla malarska nierdzewna

kolor: biały
opakowania: 25kg, 18kg
metoda nakładania: paca, szpachla, natrysk 
wydajność: na tynk cementowo-wapienny - 1m²/1kg, na tynk 
gipsowy - 1,5m²/1kg, płyty gipsowo-kartonowe 2m²/1kg
zalecana ilość warstw: 1-3

 maskująca optycznie niedoskonałości podłoża 
 umożliwia wykonanie poprawek gotową Gładzią 

Szpachlową marki Dekoral Professional 
 doskonała do płyt gipsowo-kartonowych 
 zoptymalizowana pod kątem aplikacji natryskiem
 głęboki mat
 zapewniająca trwałość bieli
 antyrefleksyjna

Farba deweloperska przeznaczona do malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe, cementowo-wapienne, 
gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, tynki wapienne), 
optymalna do malowania zarówno nowych jak i wcześniej 
malowanych podłoży. Szczególnie polecana do malowania 
w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach, pomieszczeniach 
gospodarczych i przemysłowych.

kolor: biały
wygląd powłoki: głęboki mat
opakowania: biała 15 L
metoda malowania: pędzel, wałek lub natrysk
wydajność: do 13 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności podłoża
zalecana ilość warstw: 1-2

Dla tego produktu rekomendujemy następujące 
narzędzia do malowania marki Dekoral Gold: wałek 
perlon extra lub wałek microfibre

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,480 ÷1,520

Zawartość części stałych, min. [%wag] 52,0÷56,0

Zalecana grubość powłoki na mokro [μm] 80

Odczyn pH 8,0÷8,7

Połysk głęboki mat 

Największy rozmiar ziarna (granulacja) [μm] drobna do 100

Stopień bieli min. [%] 86

Farba Deweloperska 
farba emulsyjna do wnętrz

Gładź Szpachlowa 

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,85 ±5%

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 12 h

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 12 h
Podciąganie kapilarne wody  
– współczynnik nasiąkliwości 
powierzchniowej lambda [kg/m²/h0,5]

≥ 0,5

Odporność na uderzenie w stanie 
suchym

przy uderzeniu młotkiem 
Baronnie o masie 250 g 
nie występuje odpadanie 
i wykruszanie kwadracików

Przyczepność do podłoży [MPa]:
z betonu:
na sucho 
na mokro
z zaprawy cementowo-wapiennej:
na sucho
na mokro
z płyt gipsowo-kartonowych: na sucho 

≥ 0,5
≥ 0,4

≥ 0,4
≥ 0,3
≥ 0,1
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 bezzapachowy
 ekologiczny, niskoemisyjny
 doskonała odporność na szorowanie
 wydobywa głębię koloru

Lakier transparentny Akrylak 3000 spełnia funkcję zabezpieczają-
co-ochronną dla powierzchni wewnątrz pomieszczeń, uprzednio 
pomalowanych odpornymi na szorowanie farbami marki Dekoral 
Professional. Dzięki swoim właściwościom lakier może być stoso-
wany wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać łatwe do utrzymania 
w czystości, w pełni odporne na szorowanie powierzchnie. Pole-
cany do zabezpieczania powierzchni ścian w ciągach komunikacyj-
nych oraz w innych pomieszczeniach intensywnie użytkowanych. 
Akrylak 3000 Lakier jest ekologicznym produktem, szczególnie 
polecanym do obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przed-
szkola, obiekty służby zdrowia), wszędzie tam gdzie położony jest 
nacisk na niską emisję lotnych związków organicznych. 

kolor: transparentny
wygląd powłoki: połysk, półmat
opakowania: 5 L
metoda malowania: Wałek, natrysk
wydajność: do 10 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności podłoża
zalecana ilość warstw: 1-2

Dla tego produktu rekomendujemy następujące 
narzędzia do malowania marki Dekoral Gold: Wałek 
microfibre Floor 120, Wałek microstar, Wałek 
polyamid magic

KRyTERIUM WARTOść

Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas] 6000 ÷10000 półmat
2500 ÷4500 połysk

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,00 ÷ 1,045

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 2 h

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 h

Odczyn pH 8,0 ÷ 9,0

Połysk powłoki / kąt 60° 10,0 ÷ 20,0 półmat
≥ 80 połysk

Zawartość substancji nielotnych 
(105 °C/ 1 h/ 1 g, rozcieńczone 2 ml wody 
pitnej), %m/m, co najmniej

25,0

Akrylak 3000 Lakier 
połysk, półmat



Farby 
   fasadowe

Szeroka gama produktów fasadowych pozwala na 
zabezpieczenie praktycznie każdego rodzaju tynku, od 
nowoczesnych silikonowo-silikatowych po przez akrylo-
we a kończąc na mineralnych, które są wizytówką nowo 
wznoszonych budowli i obiektów historycznych.
Możliwość uzyskania intensywnych kolorów odpornych 
na promieniowanie UV i czynniki zewnętrzne pozwala 
na spełnienie najśmielszych wizji. W systemie koloro-
wania Color Pro możliwe jest wykorzystanie technologii 
Ultra Cool Pigment zapewniającej niespotykaną trwałość 
koloru, ochronę fasad przed wpływem i następstwami 
wysokich temperatur (jak skurcze termiczne i w konse-
kwencji mikrospękania podłoża) oraz komfort klimatu 
wewnątrz budynku. Koloranty Cool Pigment to do-
skonałe rozwiązanie na zabezpieczenie fasady przed 
wpływem promieniowania słonecznego, w budynkach 
nieklimatyzowanych lub w miejscach, gdzie istotne jest 
zmniejszanie zużycia energii chłodniczej. 
Więcej szczegółów na temat najnowszych technologii 
przedstawią nasi doradcy w Centrach Dekoral Professional.
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Elastyczny podkład pod Nanotech Fasada - element systemu Nano-
tech Fasada - przeznaczony do dekoracji i ochrony nowych budyn-
ków lub renowacji istniejących powłok. W systemie z farbą Nanotech 
Fasada daje powłoki pokrywające spękania*. System jest rekomen-
dowany do dekoracji i ochrony konstrukcji żelbetonowych.
(*w maksymalnej klasie A5 wg PN-EN 1062-7)

 elastyczny podkład na fasadę
 wysoka odporność na wodę
 wysoka zawartość części stałych 
 najwyższa przyczepność do podłoży mineralnych
 wysoka przepuszczalność pary wodnej 
 bardzo niska przepuszczalność CO2

Dla tego produktu rekomendujemy następujące narzędzia 
do malowania marki Dekoral Gold: wałek owcza Wełna 
extra, wałek owcza Wełna lub wałek poliamide 
z podkładką piankową

kolor: biały 
wygląd powłoki: matowy
opakowania: 10 L biały
metoda malowania: pędzel, wałek lub natrysk 
wydajność: do 4 m²/l w zależności od podłoża i zastosowanego 
systemu: system A3 – 300 g/m²; system A4 – 500 g/m²; system A5 
– 800 g/m²
zalecana ilość warstw: w zależności od zastosowanego 
systemu, 1-4

Nanotech Flex
elastyczny podkład pod nanotech Fasada 

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,20 ± 0,1

Lepkość Brookfield 20±2 °C, [mPas] 22000÷30000

Zawartość części stałych, min. [%obj] 71±2

Wielkość ziarna [μm] <100 drobne (S1)

Współczynnik przenikania pary wodnej dla Systemu A3 Sd 0,75 [m]
średni klasa 2 (V2) 

Grubość powłoki na mokro przy jednej warstwie [μm] 250

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 3

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 24

 znakomita odporność na zabrudzenia 
 najwyższa odporność na działanie  

warunków atmosferycznych 
 doskonała przyczepność do podłoża 
 znakomite pokrywanie spękań 

Farba fasadowa oparta na nanotechnologii – element systemu 
Nanotech – przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania 
i renowacji elewacji budynków. Dzięki zawartym w jej składzie 
nanocząstkom, posiada znakomitą odporność na zabrudzenie 
i jest szczególnie polecana do malowania obiektów narażonych na 
działanie kurzu i pyłów. System jest rekomendowany do dekoracji 
i ochrony konstrukcji żelbetowych. W zestawie z Nanotech Flex 
tworzy system pokrywający spękania*.
(* w maksymalnej klasie A5 wg PN-EN 1062-7, rysy do 2,5 mm).

kolor: biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki: matowy
opakowania: 10 L baza LN
metoda malowania: pędzel, wałek lub natrysk
wydajność: do 3 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności, chropowatości podłoża i zastosowanego systemu
zalecana ilość warstw: 2

Dla tego produktu rekomendujemy następujące 
narzędzia do malowania marki Dekoral Gold: wałek 
owcza Wełna extra lub wałek owcza Wełna, wałek 
polyamide z podkładką piankową

Nanotech Fasada
elastyczna farba fasadowa

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5°C, [g/cm3] 1,31

Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas] 388

Zawartość części stałych, min. [%obj] 48,0

Wielkość ziarna [μm] <100 drobne (S1)

Współczynnik przenikania pary wodnej Sd 0,69 [m]
średni klasa 2 (V2)

Grubość powłoki na sucho [μm] 200-400 (E4)

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 3

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 24
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 wysoka odporność na działanie czynników 
atmosferycznych (promieniowanie UV, wilgotność)

 odporna na szorowanie 
 wysoka hydrofobowość
 doskonałe krycie
 doskonała przyczepność do różnych podłoży budowlanych
 odporna na działanie mikroorganizmów
 doskonale zabezpiecza beton przed korozją 

Silikonowana farba akrylowa przeznaczona do malowania elewacji 
i wnętrz budynków. Szczególnie polecana do ochrony konstrukcji 
żelbetowych jak również do renowacji systemów ociepleń. Wyrób 
może być stosowany do malowania ścian wewnątrz pomieszczeń. 
Szczególnie polecana do stosowanie w budynkach użyteczności pu-
blicznej, w tym obiektów słuzby zdrowia, placówkach oświatowo-
wychowawczych i branży spożywczej.

kolor: biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki: matowy
opakowania: 10 L biały; 10 L baza LN, DN, ZN
metoda malowania: pędzel, wałek lub natrysk
wydajność: do 9 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, wałek owcza Wełna

Akrylit 3000 Siloxan 
silikonowana farba akrylowa

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] najwyżej 1,500

Lepkość Brookfield 20±2 °C, [mPas] 4000÷9000 

Zawartość części stałych, min. [%wag] 55,0

Wielkość ziarna [μm] <100 drobne (S1)

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

Odczyn pH 8,0÷8,7

Połysk mat (G3)  

Odporność na szorowanie dodać wg PN-EN 13300 Klasa 1 

Grubość powłoki na sucho [μm] >50 
≤ 100 (E2)

Zalecana grubość powłoki na mokro przy jednej 
warstwie [μm] 110

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4

Farba akrylowa przeznaczona do malowania elewacji budynków 
oraz ścian wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cemen-
towo-wapiennych, tynków gipsowych, betonu, płyt gipsowo-karto-
nowych.

 odporna na działanie czynników atmosferycznych
 podwyższona odporność na promieniowanie UV
 odporna na szorowanie na mokro 
 umożliwia prawidłowe „oddychanie” ścian

Dla tego produktu rekomendujemy następujące narzędzia 
do malowania marki Dekoral Gold: wałek polyamide 
z podkładką piankową, wałek owcza Wełna extra, 
wałek owcza Wełna, wałek polyacrylic z podkładką 
piankową

kolor: biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki: matowy
opakowania: 10 L, 15 L biały; 10 L baza LN, DN, ZN
metoda malowania: pędzel, wałek lub natrysk 
wydajność: do 12 m²/l ściany wewnętrzne (biały), do 8 m²/l 
fasady (biały) przy jednej warstwie w zależności od chłonności 
i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw: 2

Polinit 3000
farba akrylowa

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] najwyżej 1,600

Lepkość Brookfield 20±2 °C, [mPas] 3000÷7000 

Zawartość części stałych, min. [%wag] 50,0

Wielkość ziarna [μm] <100 drobne (S1)

Współczynnik przenikania pary wodnej Sd < 0,14 [m]
duży klasa 1 (V1)

Odczyn pH 8,0÷8,7

Połysk mat (G3)  

Grubość powłoki na sucho [μm] >50 
≤ 100 (E2)

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2
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Przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania i reno-
wacji elewacji oraz ścian wewnętrznych budynków mieszkalnych, 
przemysłowych, biurowych, a szczególnie obiektów zabytkowych 
wykonanych wyłącznie z podłoży mineralnych. Szczególnie polecana 
do malowania systemów ociepleń opartych na tynkach mineralnych. 
Stosować w zestawie z Silikat Grunt marki Dekoral Professional.

 doskonała przyczepność do podłoży mineralnych, trwale 
łączy się z podłożem 

 wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych 
 wysoka hydrofobowość 
 najwyższa przepuszczalność pary wodnej 
 wysoka odporność na zabrudzenia

Dla tego produktu rekomendujemy następujące narzędzia 
do malowania marki Dekoral Gold: wałek owcza Wełna 
extra, wałek owcza Wełna lub wałek polyamide 
z podkładką piankową

kolor: biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki: matowy
opakowania: 10 L baza LN
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

Silikat 
hydrofobizowana farba silikatowa 

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,400÷1,500

Lepkość Brookfield 20±2 °C, [mPas]

6000÷9000  
(dla farby białej) 
9000÷15000  
(dla koloru)

Zawartość części stałych, min. [%wag] 55,0÷65,0

Wielkość ziarna [μm] <100 drobne (S1)

Współczynnik przenikania pary wodnej Sd < 0,14 [m]
duży klasa 1 (V1)

Odczyn pH 10,0÷11,5

Grubość powłoki na sucho [μm] >50 
≤ 100 (E2)

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4

Farba Silikonowa przeznaczona do malowania ścian zewnętrznych 
w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, odporna na dzia-
łanie ekstremalnych czynników atmosferycznych. Posiada właściwo-
ści hydrofobowe (chroni ściany przed nasiąkaniem wodą), odporna 
na zanieczyszczenia i kurz. Do stosowania na tynkach cementowo-
wapiennych, wapiennych, murach z cegły, a także tynkach synte-
tycznych. Nadaje się również do malowania powierzchni pokrytych 
starymi farbami silikonowymi, emulsyjnymi i silikatowymi, wcześniej 
zmatowionymi o właściwej przyczepności do podłoża. Stosowana 
również, jako wykończenie w systemach ociepleń. 

 bardzo dobrze przepuszczalna dla pary wodnej 
 wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne 
 wysoka odporność na zanieczyszczenia i kurz
 wysoka estetyka powłoki
 wysoka odporność na wnikanie wody deszczowej 

kolor: biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro
wygląd powłoki: matowy
opakowania: 15 L baza LN, DN, ZN
metoda malowania: pędzel, wałek 
wydajność: do 6 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw: 2

Farba Silikonowa 
silikonowa farba fasadowa

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,45÷1,65

Lepkość Brookfield 20±2 °C, [mPas] 60÷120 

Zawartość części stałych, min. [%wag] 55,0÷65,0

Wielkość ziarna [μm] <100 drobne (S1)

Współczynnik przenikania pary wodnej Sd < 0,14 [m]
duży klasa 1 (V1)

Odczyn pH 10,0÷11,5

Grubość powłoki na sucho [μm] >50< 100 (E2)

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 4

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 6

Dla tego produktu rekomendujemy następujące narzędzia 
do malowania marki Dekoral Gold: wałek owcza Wełna 
extra, wałek polyamide z podkładką piankową
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Tynk Mozaikowy to tynk strukturalny, wykonany na bazie żywicy 
akrylowej i naturalnych kruszyw barwionych. Przeznaczony jest do 
wykonywania cienkowarstwowych, ozdobnych wypraw tynkarskich 
na fragmentach elewacji zewnętrznych (cokoły, podmurówki, wnęki 
okienne itp.) oraz do ozdobnego wykańczania ścian wewnętrznych 
w pomieszczeniach intensywnie użytkowanych takich jak korytarze, 
klatki schodowe, poczekalnie. Szczególnie polecany do wykonania 
lamperii w ciągach komunikacyjnych. Tynk Mozaikowy może być sto-
sowany na podłoża takie jak: beton, tynki cementowe i cementowo-
wapienne, gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe. 

 Dobra przyczepność tynku do podłoża,
 Ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych,
 Niska nasiąkliwość powierzchni
 Wysoka odporność na wodę
 Łatwy w aplikacji

Dla tego produktu rekomendujemy następujące narzędzia 
do malowania marki Dekoral Gold: pace metalowa 
i plastikowa

kolor: 40 gotowych kombinacji kolorystycznych
wygląd powłoki: ziarnisty
opakowania: 25 kg
metoda nakładania: paca 
wydajność: dla ziarna 1,5 mm – ok 3,5-4,5 kg/m²,  
dla ziarna 1,0 mm – ok 3,0-4,0 kg/m²
zalecana ilość warstw: 1

Tynk Mozaikowy 
strukturalny tynk na bazie żywicy akrylowej 

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość żywicy 21,5±1,5 °C, [g/cm3] 1,015±0,005

Zawartość części stałych w żywicy, min. [%wag] 29,5

Maksymalna grubość ziarna, [mm] 1 lub 1,5

Reakcja na ogień Euroklasa C

Odczyn pH 8,7±0,1

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 8



Systemy 
    ociepleń

System ociepleń to jeden z najważniejszych elemen-
tów budynku. Od jego wyboru oraz prawidłowego 
wykonania zależy nie tylko trwałość elewacji w czasie, 
ale przede wszystkim jakość i komfort życia mieszkań-
ców budynku oraz energooszczędność domu, czyli 
ekologia i koszty związane z ogrzewaniem. Dotyczy to 
zarówno nowo wznoszonych budynków jak również 
poddawanych termomodernizacji.
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L.p. ELEMENTy SySTEMU AKRyS 3000 W

1 Zaprawa klejąca do 
przyklejania płyt AKRyS 3000 Klej PS

2 Materiał izolujący Styropian

4 Siatka z włókna 
szklanego ST 2924KM-100/7

3
5

Zaprawa klejąca 
do wykonywania 
warstwy zbrojonej

AKRyS 3000 Klej ZS

6 Preparat gruntujący AKRyS 
3000 P

AKRyS 
3000 
Silikon 

Podkład

AKRyS 
3000 
Silikat 

Podkład

AKRyS 
3000 
Silikat 

Podkład

Akrys  
3000 
S-S 

Podkład

7 Masa tynkarska
AKRyS 
3000
Akryl

AKRyS 
3000 
Silikon

AKRyS 
3000 
Silikat

AKRyS 
3000  

Mineral

Akrys  
3000 
S-S

L.p. ELEMENTy SySTEMU AKRyS 3000 W

1 Zaprawa klejąca do 
przyklejania płyt AKRyS 3000 Klej ZW

2 Materiał izolujący płyty z wełny mineralnej

4 Siatka z włókna 
szklanego ST 2924KM-100/7

3
5

Zaprawa klejąca 
do wykonywania 
warstwy zbrojonej

AKRyS 3000 Klej ZW

6 Preparat gruntujący AKRyS 
3000 P

AKRyS 
3000 
Silikon 

Podkład

AKRyS 
3000 
Silikat 

Podkład

AKRyS 
3000 
Silikat 

Podkład

AKRyS 
3000
S-S 

Podkład

7 Masa tynkarska
AKRyS 
3000 
Akryl

AKRyS 
3000 
Silikon

AKRyS 
3000 
Silikat

AKRyS 
3000  

Mineral

Akrys 
3000 
S-S

Systemy AKRyS 3000, AKRyS 3000 W, przeznaczone są do wyko-
nywania izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków nowo 
wznoszonych jak i istniejących. Systemy zapewniają doskonałą izo-
lację termiczną, bardzo dobrą odporność na czynniki atmosferycz-
ne i odporność ogniową (klasyfikowany jako nie rozprzestrzeniający 
ognia przy grubości płyt styropianowych oraz wełny nie przekracza-
jącej 200 mm i klasy styropianu E). Systemy dostępne są w szerokiej 
gamie kolorów i faktur.

System AKRYS 3000 W

System AKRYS 3000

 wysoka odporność na warunki atmosferyczne
 duża odporność na uszkodzenia mechaniczne
 zapewnia trwałość koloru 
 łatwe nakładanie i wyprowadzanie wzoru
 produkt zabezpieczony przed działaniem 

mikroorganizmów

Masa tynkarska Akrys 3000 Akryl służy jako komponent zestawu do 
systemów ociepleń, opartych na styropianie lub wełnie. Podłoże wy-
maga zagruntowania preparatem – Akrys 3000 P. Masa tynkarska 
AKRyS 3000 Akryl przeznaczona jest także do ręcznego wykonywa-
nia ochronno-dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkar-
skich na zewnątrz budynków. Stosowana jest zarówno w budyn-
kach nowych jak i już istniejących, na podłożach mineralnych takich 
jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny jak i pokrytych 
dobrze związaną powłoką farb emulsyjnych.

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: baranek
opakowania: 1,5 mm i 2,0 mm - baza biała i baza transparentna
metoda malowania: paca, natrysk
wydajność: 1,5 mm - 2,0 -2-5 kg/m2;  
baranek 2,0 mm 2,7-3,5 kg/m2

zalecana ilość warstw: 1

Dla tego produktu rekomendujemy następujące 
narzędzia do malowania marki Dekoral Gold: pace 
metalowa i plastikowa

Akrys 3000 Akryl 
masa tynkarska, komponent zestawu do 
wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych 
systemem akrys 3000 

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] baranek 1,90±10% 

Zawartość części stałych, min. [%wag] baranek 86,50±8,7

Maksymalna grubość ziarna, [mm] baranek 1-3 

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 24
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Dla tego produktu rekomendujemy następujące 
narzędzia do malowania marki Dekoral Gold: pace 
metalowa i plastikowa

 wysoka odporność na warunki atmosferyczne
 bardzo dobra przepuszczalność pary wodnej
 zapewnia trwałość koloru 
 łatwe nakładanie i wyprowadzanie wzoru

Silikatowa masa tynkarska Akrys 3000 Silikat 1,5 mm służy jako 
komponent zestawu do systemów ociepleń, opartych na bazie 
styropianu lub wełny. Podłoże wymaga zagruntowania prepara-
tem – Akrys 3000 Silikat Podkład. Masa tynkarska AKRyS 3000 Si-
likat 1,5mm przeznaczona jest także do ręcznego wykonywania 
ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich 
na zewnątrz budynków. Stosowana jest zarówno w budynkach 
nowych jak i już istniejących, na podłożach mineralnych takich jak 
beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny jak i pokrytych do-
brze związaną powłoką farb emulsyjnych.

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: baranek
opakowania: 25 kg
metoda nakładania: paca
wydajność: baranek 1,5 mm – 2,2-2,8 kg/m²
zalecana ilość warstw: 1

Akrys 3000  
Silikat 

silikatowa masa tynkarska

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,80±10%

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 24

Zawartość części stałych, min, [%wag] 80,50±8,0

Maksymalna grubość ziarna, [mm] baranek 1,5 

Konsystencja, [cm] 10±1

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: baranek
opakowania: 25 kg
metoda nakładania: paca, natrysk
wydajność: baranek 1,5 mm – 2,2-2,8 kg/m²
zalecana ilość warstw: 1

Akrys 3000 Silikon 
silikonowa masa tynkarska

 wysoka odporność na warunki atmosferyczne
 bardzo dobra przepuszczalność pary wodnej
 zapewnia trwałość koloru 
 łatwe nakładanie i wyprowadzanie wzoru
 odporny na działanie wody 

Silikonowa masa tynkarska Akrys 3000 Silikon 1,5 mm służy jako 
komponent zestawu do systemów ociepleń, opartych na bazie styro-
pianu lub wełny. Podłoże wymaga zagruntowania preparatem  Akrys 
3000 Silikon Podkład. Masa tynkarska Akrys 3000 Silikon 1,5 mm 
przeznaczona jest także do ręcznego wykonywania ochronno-de-
koracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz 
budynków. Stosowana jest zarówno w budynkach nowych jak i już 
istniejących, na podłożach mineralnych takich jak beton, tynk ce-
mentowy, cementowo-wapienny jak i pokrytych dobrze związaną 
powłoką farb silkonowych i silikatowych.

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] baranek 1,90±10%

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 24

Zawartość części stałych, min, [%wag] 83,80±8,4

Maksymalna grubość ziarna, [mm] baranek 1,5 

Konsystencja, [cm] 10,5±1

Dla tego produktu rekomendujemy następujące 
narzędzia do malowania marki Dekoral Gold: pace 
metalowa i plastikowa
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 doskonała paroprzepuszczalność
 do wnętrz i na zewnątrz

Mineralno-polimerowy tynk Akrys 3000 Mineral 2 mm to mieszana 
fabrycznie, sucha zaprawa stosowana jako warstwa wykończeniowa 
systemu ociepleń Akrys 3000 i Akrys 3000 W, na bazie płyt styropia-
nowych i z wełny mineralnej. Komponent zestawu wyrobów do wy-
konywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Akrys 
3000 i Akrys 3000 W. Może być również stosowany jako pokrycie 
podłoży mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

kolor: biały
wygląd powłoki: baranek
opakowania: 25 kg 
metoda malowania: paca
wydajność: baranek grubość ziarna 2 mm – ok. 2,5 kg/m²
ilość warstw: 1

Akrys 3000  
Mineral
tynk mineralno-polimerowy typu baranek

KRyTERIUM WARTOść

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 24

Maksymalna grubość ziarna, [mm] baranek 2 

Dla tego produktu rekomendujemy następujące 
narzędzia do malowania marki Dekoral Gold:  
pace metalowa i plastikowa

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: baranek 1,5 mm lub 2,0 mm
opakowania: 25 kg
metoda nakładania: paca, natrysk
wydajność: Baranek 1,5 mm – 2,2 - 2,7 kg/m²;  
Baranek 2,0 mm - 3,0 - 3,5 kg/m²
zalecana ilość warstw: 1

Akrys 3000 S-S 
Silikatowo- silikonowa masa tynkarska, komponent 
zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych 
systemem akrys 3000

 wysoka odporność na warunki atmosferyczne
 dobra przepuszczalność pary wodnej
 powłoka zabezpieczona przez mikroorganizmami
 łatwe nakładanie i wyprowadzanie wzoru
 odporny na działanie wody 

Silikatowo-silikonowa masa tynkarska Akrys 3000 S-S służy do wy-
konywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie 
ociepleń Akrys 3000. Podłoże wymaga zagruntowania preparatem 
– Akrys 3000 S-S Podkład. Masa tynkarska AKRyS 3000 S-S przezna-
czona jest także do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych 
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. 
Stosowana jest zarówno w budynkach nowych jak i już istniejących, 
na podłożach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy, ce-
mentowo-wapienny jak i pokrytych dobrze związaną powłoką farb.

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,90

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 24

Zawartość części stałych, min, [%wag] 81,5 – 85,5

Maksymalna grubość ziarna, [mm] Baranek 1,5 mm
Baranek 2 mm

Konsystencja, [cm] 17±1

Dla tego produktu rekomendujemy następujące 
narzędzia do malowania marki Dekoral Gold:  
pace metalowa i plastikowa
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kolor: biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color PRO. 
wygląd powłoki: matowy
opakowania: 10 L
metoda nakładania: pędzel 
wydajność: do 5 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
rodzaju podłoża
zalecana ilość warstw: 1

kolor: biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color PRO. 
wygląd powłoki: matowy
opakowania: 10 L
metoda nakładania: pędzel, wałek  
wydajność: do 6 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
rodzaju podłoża
zalecana ilość warstw: 1

akrys 3000 P
Akrys 3000 P to uniwersalny preparat przeznaczony do gruntowa-
nia pod masy tynkarskie w systemach ociepleń ścian zewnętrznych 
Akrys 3000. Produkt jest również stosowany jako podkład pod Tynk 
Mozaikowy marki Dekoral Professional. Może być również stosowa-
ny jako tzw. warstwa szlamująca pod farby fasadowe marki Dekoral 
Professional lub w celu poprawy przyczepności na podłoża pokryte 
dobrze związaną powłoką malarską oraz podłoża mineralne (beton, 
tynk cementowy i cementowo-wapienny).

akrys 3000 Silikat Podkład 
Silikatowy preparat przeznaczony do gruntowania pod masy tynkar-
skie. Akrys 3000 Silikat Podkład jest składnikiem systemu ociepleń 
ścian zewnętrznych – AKRyS 3000 i Akrys 3000 W. Może być sto-
sowany w celu poprawy przyczepności na podłoża pokryte dobrze 
związaną powłoką malarską oraz podłoża mineralne (beton, tynk 
cementowy i cementowo-wapienny).

 poprawia przyczepność wyprawy do podłoża 
 zmniejsza i wyrównuje chłonność 
 barwiony pod kolor tynku 
 silnie wiąże z podłożem 
 skutecznie redukuje możliwość przebijania koloru 

podłoża przez fakturę tynku 

 poprawia przyczepność wyprawy do podłoża 
 zmniejsza i wyrównuje chłonność 
 barwiony pod kolor tynku 
 silnie wiąże z podłożem 
 skutecznie redukuje możliwość przebijania odcienia koloru 

podłoża przez fakturę tynku

Akrys 3000 podkłady Akrys 3000 podkłady
akrys 3000 Silikon Podkład 
Silikonowy preparat przeznaczony do gruntowania pod masy tyn-
karskie. Akrys 3000 Silikon Podkład jest składnikiem systemu ocie-
pleń ścian zewnętrznych – Akrys 3000 i Akrys 3000 W. Może być 
stosowany w celu poprawy przyczepności na podłoża pokryte do-
brze związaną powłoką malarską oraz podłoża mineralne (beton, 
tynk cementowy i cementowo-wapienny).

 poprawia przyczepność wyprawy do podłoża 
 zmniejsza i wyrównuje chłonność 
 barwiony pod kolor tynku 
 skutecznie redukuje możliwość przebijania odcienia 

koloru podłoża przez fakturę tynku
 doskonale paroprzepuszczalny
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akrys 3000 S-S Podkład 
Akrys 3000 S-S Podkład to preparat przeznaczony do gruntowania 
pod masy tynkarskie Akrys 3000 S-S w systemie ociepleń ścian ze-
wnętrznych Akrys 3000. Może być również stosowany w celu po-
prawy przyczepności na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką 
malarską oraz podłoża mineralne (beton, tynk cementowy i cemen-
towo-wapienny)..

 optymalizuje przyczepność wyprawy do podłoża
 zmniejsza i wyrównuje chłonność
 barwiony pod kolor tynku
 doskonale paroprzepuszczalny
 skutecznie redukuje możliwość przebijania odcienia 

koloru podłoża przez fakturę tynku

kolor: biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color PRO. 
wygląd powłoki: matowy
opakowania: 10 L
metoda nakładania: pędzel, wałek 
wydajność: do 6 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
rodzaju podłoża
zalecana ilość warstw: 1

kolor: biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color PRO. 
wygląd powłoki: matowy
opakowania: 10 L
metoda nakładania: pędzel, wałek 
wydajność: do 6 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
rodzaju podłoża
zalecana ilość warstw: 1
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 szybki przyrost wytrzymałości 
 długi czas pracy otwartej 
 duża przyczepność

 szybki przyrost wytrzymałości 
 długi czas pracy otwartej 
 duża przyczepność

 szybki przyrost wytrzymałości 
 długi czas pracy otwartej 
 duża przyczepność
 nisko alkaliczny 
 uelastyczniony 

akrys 3000 klej PS 
Polimerowo-mineralny klej do płyt styropianowych Akrys 3000 Klej 
PS jest wysokowartościową, wzbogaconą sztucznymi żywicami, fa-
brycznie mieszaną zaprawą klejową w kolorze szarym, przeznaczoną 
do przyklejania izolacyjnych płyt ze styropianu. Komponent zestawu 
wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
systemem Akrys 3000.

akrys 3000 klej zS 
Polimerowo-mineralny klej Akrys 3000 Klej ZS jest wysokowartościo-
wą, wzbogaconą sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszaną zaprawą 
klejową w kolorze szarym, przeznaczoną do wykonywania warstwy 
zbrojącej w systemach ociepleń Akrys 3000 i przyklejania izolacyjnych 
płyt ze styropianu. Komponent zestawu wyrobów do wykonywania 
ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Akrys 3000.

akrys 3000 klej zW 
Uniwersalny klej polimerowo-mineralny do systemów ociepleń opar-
tych na wełnie Akrys 3000 Klej ZW jest wysokowartościową, wzbo-
gaconą sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszaną zaprawą klejową 
w kolorze białym, przeznaczoną do wykonywania warstwy zbrojącej 
i przyklejania izolacyjnych płyt ze styropianiu lub wełny mineralnej. 
Komponent zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian ze-
wnętrznych budynków systemem Akrys 3000 i Akrys 3000 W.

Akrys 3000 kleje
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Emalie  
       i lakiery

Stosowane wewnątrz, jak i na zewnątrz, do zabez-
pieczania i dekoracji podłoży drewnianych, drewno-
pochodnych, stalowych i elementów żeliwnych oraz 
mineralnych. Emalie są odporne na ścieranie i zadra-
pania, dodatkowo charakteryzują się odpornością na 
działanie czynników atmosferycznych i promieni UV.
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Emalia gruntująca przeznaczona do malowania przedmiotów z drew-
na, materiałów drewnopochodnych oraz tynków. Stosuje się również 
do malowania wyrobów stalowych zabezpieczonych farbami anty-
korozyjnymi. W połączeniu z emalią Emakol 3000 tworzy system do 
ochrony i dekoracji drewna.

 zmniejsza zużycie emalii 
 perfekcyjne krycie 
 gładka, matowa powłoka 
 doskonała przyczepność do podłoża

Dla tego produktu rekomendujemy następujące narzędzia 
do malowania marki Dekoral Gold: wałek Foam very 
fine, wałek Felt, wałek nylon, pędzel płaski, pędzel 
pierścieniowy, pędzel oval 

kolor: biały
wygląd powłoki: matowy
opakowania: 5 L
metoda malowania: pędzel, wałek lub natrysk 
wydajność: do 12 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw: 1-2

 szybkoschnąca
 łatwa w aplikacji
 odporna na warunki atmosferyczne

Wodorozcieńczalna Emalia Akrylowa ogólnego stosowania. Prze-
znaczona jest do dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, 
drewnopochodnych, instalacji miedzianych wewnątrz pomieszczeń, 
elementów stalowych i żeliwnych zagruntowanych podkładami an-
tykorozyjnymi, eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomiesz-
czeń, a także tynków wewnętrznych (lamperii) i kaloryferów. Służy 
do malowania linii i pól boisk sportowych, w systemie z lakierami 
parkietowymi Domalux Professional.

kolor: biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie 
kolorowania Color Pro 
wygląd powłoki: jedwabisty połysk
opakowania: 1 L
metoda malowania: pędzel, wałek lub natrysk
wydajność: do 14 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: pędzel 
płaski, wałek Flok, wałek microfibra

Emalia Akrylowa 
emalia akrylowa do drewna i metalu

KRyTERIUM WARTOść
Lepkość w temperaturze 20±0,5 °C wg 
Brookfielda 1000-2500

Gęstość w 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,05-1,25
Zawartość substancji nielotnych (105 °C/1g/ 1h), 
% m/m, co najmniej 38

Stopień rozlewności, min. 5

Krycie jakościowe*, max. 3
Czas schnięcia powierzchniowego powłoki 
w temperaturze 23±2 °C i wilgotności 
względnej powietrza 50±5%, [h]

0,5

Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h] 4
Połysk powłoki (przy kącie 60°),
jednostek połysku, co najmniej 60

Gruntomal 3000
emalia ftalowa do gruntowania 

 ogólnego stosowania 

KRyTERIUM WARTOść

Gęstość w 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,57÷1,61

Stopień rozlewności, min. 3

Krycie jakościowe, max. 2
Czas schnięcia powierzchniowego powłoki 
w temperaturze 23±2 °C i wilgotności względnej 
powietrza 50±5%, [h]

8

Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h] 6

Temperatura zapłonu, [°C ]-min. 23

Połysk powłoki (przy kącie 60°), jednostek połysku 40
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Alkidowo-uretanowa farba do posadzek betonowych Litbet 3000 
przeznaczona jest do malowania powierzchni betonowych we-
wnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecana do malo-
wania posadzek w pomieszczeniach takich jak: hale przemysłowe, 
magazyny, garaże, piwnice itp. Farba poprawia estetykę i ułatwia 
utrzymanie posadzki w czystości. Nie zaleca się stosowania w miej-
scach narażonych na działanie kwasów spożywczych.

 doskonała przyczepność do podłoża
 odporna na działanie detergentów, olejów mineralnych, 

oleju napędowego oraz na czasowe działanie benzyny
 wysoka trwałość powłoki
 odporna na ścieranie
 doskonałe własności aplikacyjne, duża siła krycia

Dla tego produktu rekomendujemy następujące narzędzia 
do malowania marki Dekoral Gold: wałek microfibra 
Floor 120, wałek nylon i pędzel płaski

kolor: RAL: 1001, 1014, 1019, 1032, 3002, 3009, 6005, 6001, 
6013, 7005, 7040, 7045, 7047, 8001, 8016, WCS 5339, NCS 
S 6005-y20R, S 3030-B10G, czarny, biały i inne kolory na 
zamówienie
wygląd powłoki: matowy
opakowania: 5 L baza ZN
metoda malowania: pędzel, wałek lub natrysk 
wydajność: do 10 m²/l przy jednej warstwie w zależności od 
chłonności i chropowatości podłoża
zalecana ilość warstw: 2

 wyjątkowa trwałość kolorów
 dobre właściwości mechaniczne
 wysoka odporność na warunki zewnętrzne
 doskonała odporność na uderzenia
 bardzo dobre krycie
 bardzo dobre pokrywanie krawędzi

Emalia uretanowana przeznaczona do malowania przedmiotów 
z drewna, materiałów drewnopochodnych, stali i elementów żeliw-
nych uprzednio zagruntowanych, wewnątrz i na zewnątrz pomiesz-
czeń. Szczególnie polecana do malowania lamperii w budynkach 
mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej.

kolor: kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania 
Color Pro
wygląd powłoki: połysk, półmat
opakowania: 1 L, 5 L
metoda malowania: pędzel, wałek lub natrysk
wydajność: do 15 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: wałek 
Foam very fine, wałek Felt, pędzel płaski, pędzel 
kaloryferowy, pędzel pierścieniowy, pędzel oval

Emakol 3000 baza
emalia ftalowa uretanowana o wysokiej  

zawartości części stałych

KRyTERIUM WARTOść
Czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym 
z dnem, stożkowym o średnicy otworu wypływo-
wego 4 mm, [s]

100÷150

Gęstość w 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,50

Zawartość części stałych wag.% 70

Stopień rozlewności, min. 7

Krycie jakościowe*, max.
- żółte, czerwone, 
  pomarańczowe - 3
- pozostałe - 2

Czas schnięcia powierzchniowego powłoki 
w temperaturze 23±2 °C i wilgotności względnej 
powietrza 50±5%, [h]

24

Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h] 48

Temperatura zapłonu, [°C ]-min. 23

Połysk powłoki (przy kącie 60°), jednostek połysku połysk - 70
półmat - 30÷60

Litbet 3000
alkidowo-uretanowa farba 

 do posadzek betonowych 

KRyTERIUM WARTOść

Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas] 1500÷3000

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] 1,280÷1,350

Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] 5

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 8

Użytkowanie przy małym obciążeniu, [h] Po 72

Zawartość części stałych, min. [%obj] 66,0

Odporność powłoki na ścieranie, min. [kg/μm] 0,5

Temperatura zapłonu, min [°C] 23
Zalecana grubość powłoki na mokro przy jednej 
warstwie [μm] 100
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Zdobyte w trakcie szkoleń doświadczenie praktyczne 
oraz wiedza teoretyczna są potwierdzeniem 

wysokiej jakości prac realizowanych przez tego Specjalistę 
przy użyciu produktów Dekoral, Dekoral Professional, Sigma Coatings

oraz zgodności tych prac z wymaganiami technicznymi

Dyrektor Marketingu
Członek Zarządu

Sławomir Majchrowski

miejscowość i data wydania certyfikatu

pieczęć

Kierownik
Akademii Technik Malarskich

Jarosław Domowicz

Niniejszy certyfikat jest ważny do 31.12.2012

ukończył/a cykl szkoleń z zakresu

Wrocław 01.01.2012r

Złoty CertyfikatZłoty Certyfikat

Niniejszy Certyfikat potwierdza, że

Systemy wykończenia wnętrz

nr 164CCX

Jan Kowalski

| 51 50 |

Akademia Technik 
Malarskich Dekoral 
Professional

Doradztwo techniczne i porady  
aplikacyjne
Jednym z ważniejszych obszarów działań realizowanych przez 
ATM jest doradztwo techniczne i aplikacyjne dla firm wykonaw-
czych realizowane m.in. poprzez:
 rozwiązywanie specjalistycznych problemów na miejscu 

inwestycji,
 pomoc przy wyborze właściwych rozwiązań systemowych 

produktów,
 doradztwo w zakresie technik i efektów dekoracyjnych,
 instruktaże szkoleniowe przed rozpoczęciem i w trakcie prac,
 udzielanie informacji o wyrobach.

Szkolenia dla malarzy
Cenne szkolenia w Twoim zasięgu!  
Tylko pełen profesjonalizm i odpowiednie kwalifikacje mogą wy-
różnić Cię na rynku wśród konkurencji. Skorzystaj z oferty Aka-
demii, weź udział w szkoleniach i zdobądź Certyfikat. Program 
szkoleniowy został dostosowany do specyfiki Twojej pracy. Zop-
tymalizowany czas szkolenia, a także szkolenia poza ośrodkiem 
szkoleniowym we Wrocławiu ułatwią ci możliwość zdobycia:
1. Certyfikatu Złotego potwierdzającego wiedzę z zakresu syste-

mów wykończenia wnętrz.
2. Certyfikatu Platynowego potwierdzającego wiedzę z elewacji 

i systemów ociepleń.
3. Tytułu Mistrza Dekoracji potwierdzającego znajomość tech-

nik 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.

Akademia dla malarzy 
Akademia Technik Malarskich Dekoral Professional  jest spe-
cjalistycznym Centrum szkoleniowo-doradczym, zapewniającym ser-
wis głównie markom Dekoral Professional i Sigma. Zapewnia również 
wsparcie techniczne dla produktów marek Dekoral, Drewnochron oraz 
Domalux. Poprzez swoją działalność skupia się na podnoszeniu kwalifi-
kacji malarzy, przekazując im praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu 
prawidłowego stosowania systemów farb i tynków oraz pojedynczych 
wyrobów firmy PPG Deco Polska. Podstawową aktywnością Akademii są 
szkolenia dla wykonawców, prowadzone w specjalnie do tego celu wy-
posażonym ośrodku szkoleniowym we Wrocławiu. Oferujemy również 
szeroki wachlarz szkoleń w terenie. Innym rodzajem wsparcia dla pro-
fesjonalnych wykonawców budowlanych jest wyspecjalizowany serwis 
techniczny, który w trudnych sytuacjach zapewnia konsultacje telefo-
niczne, jak również wizyty serwisantów na miejscu inwestycji.
Sprawdź szczegóły – dowiedz się co oferuje ATM DP! To miejsce stwo-
rzone zostało z myślą o Tobie – osobie związanej z branżą budowlaną.
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Centrum Dekoral Professional to nowy format sklepów, wprowa-
dzający innowacyjną na polskim rynku formułę obsługi klientów, opartą na 
kompleksowym wsparciu merytorycznym zarówno dla profesjonalistów jak 
i zwykłych konsumentów. Dzięki temu wizyta w placówce staje się świetną 
okazją, aby poradzić się fachowców w zakresie doboru produktów, kolorów 
lub technik malarskich. Dodatkowo na miejscu można skorzystać ze specjal-
nej ściany kolorów (prezentującej barwy w świetle naturalnym i sztucznym), 
a także zakupić testery wybranych produktów.

* Zakupy muszą obejmować produkty marek: Dekoral Professional, Sigma Coatings, Dekoral Gold,Domalux Professional, Dekoral, Drewnochron lub Domalux.

Klub Dekoral Professional, dotychczas nazywany 
Klubem Akademii Technik Malarskich to skupienie 
profesjonalnych wykonawców. Przy okazji zmian 
w Akademii Technik Malarskich również Klub ATM 
od 2012 r. przedstawia się w nowej odsłonie. 
Nazwa nie jest jej jedyną częścią.

jesteś malarzem lub parkieciarzem?  
to miejsce dla ciebie! dołącz do nas!

Zapewnimy Ci:
• wsparcie producenta farb i lakierów
• możliwość rozwoju i podnoszeniu kwalifikacji
• promocję Malarza/Parkieciarza Certyfikowanego
• dedykowane promocje
• priorytetową obsługę w Centrum
• benefity posiadacza Kart

dołącz do nas!

Społeczność Klubu Dekoral Professional to miejsce 
dla Ciebie. Wymień się doświadczeniami i poznaj 
fachowców z branży.
1. Dokonaj zakupu w Centrum za min. 1 500 zł.*
2. Poproś obsługę Centrum o formularz 

zgłoszeniowy.
3. Wypełniony formularz przekaż obsłudze Centrum 

w celu otrzymania odpowiedniej karty Klubu ATM.
4. Korzystaj z przywilejów Twojej karty.

O szczegóły zapytaj obsługę Centrum 
Dekoracyjnego / Centrum Dekoral Professional

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie 
www.centrumdekoral.pl

Centrum Dekoral  
Professional
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zalecane parametry maszyn natryskowych 

wyrobów dekoral Professional

Podział klas odporności na szorowanie 

dla farb wewnętrznych

 NAZWA WYROBU URZĄDZENIE CIŚNIENIE 
MIN. [BAR]

DYSZA  
OPTYMALNA

FILTR 
[MESH]

ZALECANE 
ROZCIEŃCZENIE INNE UWAGI

Akrylit 3000 Grunt 
koncentrat

St Max 495 130 512FFT 100 400% -
Titan 440i 150 513 100 400% zaleca się stosować dysze typu Fine finish

Podkład Uniwersalny
 St Max 495 150 313 517

619
100
60 0-10% -

Titan 440i 200 319 519 60 0-10% -

Akrotix 3000  
St Max 495 160 415 517 60 - Do intensywnych kolorów zaleca się stosować 

dysze typu Fine finish

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

Akrylit 3000 PW 
St Max 495 180 213 515 60 - Do intensywnych kolorów zaleca się stosować 

dysze typu Fine finish

Titan 440i 160-200 315 517
521 60 - Do intensywnych kolorów zaleca się stosować 

dysze typu Fine finish

Polinak 3000
St Max 495 130 213 517 100

60 - -

Titan 440i 160-200 315 517
521

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

Farba Developerska
 St Max 495 150 313 517

619 60 0-5% -

Titan 440i 200 313 517 60 0-5% -

Nanotech Flex
Ultra Max 695 140-160

521
525
527

30 0-15% Optymalne urządzenie to  Ultra Max 695

PS 22 160-200 527 30 5-15% -

Nanotech Fasada

Ultra Max 695 150       170 517 621 100         
60 0-15% Rozcieńczanie zależne od konsystencji 

aplikowanego koloru

PS 22 200 517 519
621 60 10-15% Rozcieńczanie zależne od konsystencji 

aplikowanego koloru

PS 30 160-200 517 519
621 60/100 - -

Akrylit 3000 Siloxan

St Max 495 i 
większe 170       150 213 517

621
100         
60 - Do dyszy 621 potrzebny co najmniej Ultra Max 

695
Ultra Max 695 z 

Overspray 80-120 321 415 60 - system bezpyłowy - wymaga rozprowadzenia 
farby przy pomocy wałka

Titan 440i 200 515 517
100

 5-10% konieczne rozcieńczanie dla tego urządzenia.
PS 22 150 517 - -

Polinit 3000

St Max 495 i 
większe 170       150 213 517

621
100         
60 - -

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

Silikat
St Max 495 i 

większe 170        220 415 517 60
5% Rozcieńczać przy pomocy gruntu Silikat Grunt

PS 22 150 517 60

Akrys 3000 S-S  
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 

Akrys 3000 S-S  
2,0 mm

Texspray RTX 
1500 2 do 3 8 - 5% Aplikować ruchami okrężnymi; dopływ 

powietrza przy pistolecie otwarty do połowy 

 PC3 >= 20 8 -  5-10% Do urządzenia przy pierwszym użyciu zaleca się 
zastosować ok. 0.5 l kleju do tapet 

Litbet 3000
Ultra Max 695 i 

większe 160 519 621 60 0-5% -

PS 22 200 519 621 60 0-5% -

Emakol 3000

Ultra Max 695 i 
większe 140 311       411  

512FFT 100 - Do natrysku ostatniej warstwy zaleca się 
stosować dysze typu Fine finish

PS 22 200 211 513 60 -
HVLP TURBO 
FORCE 9,5 0,7 3 - 5% -

Gruntomal 3000
Ultra Max 695 i 

większe 160 311 411
512FFT 60 - -

PS 22 200 211 513 60 - -

Emalia Akrylowa
Prostep 150 212FFA; 312FFA; 

510 FFA 60 - do natrysku zaleca się stosować dysze FFA

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

Gładź
Mark V 220 531; 633 brak 3-8% -

T-Max 506 50 541; 651 18 0-5% - * 
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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)
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ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław
serwis.klienta@ppg.com
bezpłatna infolinia: 800 11 33 11

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


