Trwałe i estetyczne tynki dekoracyjne Malfarb
Tynki od lat z powodzeniem stosowane są nie tylko na zewnątrz budynków, stanowiąc
pierwszą warstwę ochronną, ale również we wnętrzach. Szczególnie, że na rynku
pojawiają się produkty dekoracyjne, równie trwałe i odporne na uszkodzenia – np.
tynki mozaikowe Malfarb Taurus Natural, imitujące fakturę granitu i piaskowca na
powierzchni ściany.
Nowe technologie i składniki,
które

stosuje

się

w

nowoczesnych formułach tynków
sprawiają, że te przestają być
jedynie warstwą ochronną ścian
domu, a stają się integralną
częścią estetycznej wizji całego
budynku. Różnorodność faktur i
dostępnych
kolorystycznych

palet
spowodowała,

że stały się one jednym z najbardziej uniwersalnych rozwiązań wykończeniowych ścian
wewnętrznych, jak i zewnętrznych budynków. Szeroka oferta produktów do tynkowania
Malfarb sprawdzi się nawet przy najbardziej wymagających projektach.
Designerskie wnętrza i trwałe ściany zewnętrzne
Portfolio tynków w ofercie marki Malfarb kompleksowo spełnia potrzeby wymagających
klientów związane z tynkowaniem zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz. Elastyczna i
trwała masa podkładowa pod tynk, polepszająca jego przyczepność, Taurus MT-45
doskonale sprawdzi się na każdym podłożu, np. tynkach cementowo-wapiennych czy
betonie lub tynkach gipsowych we wnętrzach. Można ją również stosować na wcześniej
pomalowane powierzchnie oraz jako tymczasowe zabezpieczenie ścian przed warunkami
atmosferycznymi. Tynk akrylowy Taurus Baranek MT-42 to z kolei produkt przeznaczony
zarówno do wykonywania wyprawy wierzchniej Malfarb Taurus, jak i ręcznych robót
tynkarskich ochronno-dekoracyjnych. Formuła produktu, zawierająca włókna celulozowe
oraz woski syntetyczne, sprawia, że otynkowane nim powierzchnie ograniczają powstawanie
spękań i cechują się ograniczonym wnikaniem wody. Produkt nadaje się zarówno do wnętrz,
ale – dzięki zawartości wyselekcjonowanych kruszyw i wypełniaczy, świetnie poradzi sobie
także na wymagających zewnętrznych ścianach, gwarantując trwałe kolory. Z kolei tynk
silikatowo-silikonowy Taurus Baranek MT-32 to doskonały produkt do zastosowań

zewnętrznych.
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odpychania wody. To sprawia,
że powłoka charakteryzuje się
dużą

odpornością

zabrudzenia
zdolność
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na
posiada

samoczyszczenia.

Wysoka paroprzepuszczalność
oraz właściwości ochronne przed wilgocią powodują, że produkt dobrze poradzi sobie na
powierzchniach narażonych na działanie czynników atmosferycznych charakterystycznych
dla naszego klimatu. Wszystkim, którzy marzą o trwałych i estetycznych rozwiązaniach
tynkarskich na zewnątrz z pewnością przypadnie do gustu tynk silikonowy Taurus Baranek
MT-22. Jego kompozytowa struktura jest zbrojona włóknami, co gwarantuje najwyższą
odporność mechaniczną oraz wysoką elastyczność tynku. Dzięki temu jest on bardzo
odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne, a zastosowanie środków biobójczych
sprawia, że powłoka jest chroniona przed działaniem mikroorganizmów. Wszystkie tynki
Malfarb występują w pełnej palecie kolorów z mieszalnika Malfarb Color System, Dekoral
COLOR System oraz CMS.
Szlachetne tynki mozaikowe
Tynki mozaikowe Malfarb zawierają specjalne wypełniacze
– syntetycznie barwione kwarcowe kruszywa, które w
połączeniu

z

wysokiej

jakości

żywicą

akrylową,

charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, przy
jednoczesnej

wysokiej

ochronie

przed

działaniem

niekorzystnych czynników atmosferycznych. Tynk ten daje
niesamowite efekty estetyczne, dzięki czemu sprawdzi się
nie tylko na fragmentach elewacji (cokoły, podmurówki,
szpalty okienne), ale doda dekoracyjnego uroku na ścianach kuchni, łazienek a nawet
salonów, gdzie dobrze komponuje się np. z płytkami kamiennymi. Do palety tynków
mozaikowych Malfarb dołączył niedawno nowy produkt – tynk mozaikowy Taurus Natural,
wykonany na bazie żywic akrylowych i naturalnych kruszyw barwionych z dodatkiem płatków
miki. Dodatek sprawia, że otynkowana powierzchnia daje wizualny efekt naturalnego

kamienia imitującego granit i piaskowiec, z zachowaniem wszystkich właściwości
ochronnych przed agresywnymi czynnikami środowiska. Produkt przeznaczony jest do
wykonywania ozdobnych, cienko-warstwowych wypraw tynkarskich na zewnętrznych
powierzchniach, jak również – ze względu na odporność na uszkodzenia mechaniczne –
polecany

jest

do

wykańczania

ścian

wewnętrznych

podlegających

intensywnemu

użytkowaniu, np. korytarze, klatki schodowe czy poczekalnie. Tynki mozaikowe Malfarb
dostępne są w szerokiej palecie kolorystycznej, w gramaturach 0,8 mm, 1,0 mm oraz 1,5 mm
do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
O marce
Marka PPG Deco Polska Sp. z o.o. (z siedzibą we Wrocławiu) to producent wiodących na
polskim rynku farb i lakierów, w tym sztandarowej marki Dekoral. Do PPG Deco Polska
należą także marki: Dekoral Professional, Bondex, Drewnochron, Domalux, Domalux
Professional, Sigma Coatings, Malfarb, Centra Dekoral Professional, Studio Dekoral,
ProGold, Akademia Techniczna PPG Deco.
Firma PPG Deco Polska jest częścią koncernu PPG Industries - światowego lidera na rynku
farb, lakierów przemysłowych, produktów chemicznych, wyrobów optycznych, szkła, szkła
płaskiego i innych materiałów specjalnych. Firma powstała w 1883 roku. Zaopatruje klientów
z branży przemysłowej, transportowej, budowlanej oraz klientów detalicznych. Siedziba PPG
znajduje się w Pittsburghu (USA). Firma działa w ponad 60 krajach świata i zatrudnia ok. 40
tys. pracowników. Wartość sprzedaży w 2010 roku wyniosła 13,4 miliarda dolarów. Akcje
PPG są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Kontakt prasowy:
W celu otrzymania dodatkowych informacji o produktach firmy Marka PPG Deco Polska Sp.
z o.o. zdjęć aranżacyjnych i produktowych, porad ekspertów lub bezpłatnego udostępnienia
produktów firmy do konkursów redakcyjnych i sesji zdjęciowych uprzejmie prosimy o kontakt.
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