Czas na remont? Przegląd topowych farb do wnętrz
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Decydując się na remont warto
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potrzebami domowników, szczególnie że na rynku dostępne są specjalne kolekcje farb
Sigma, które kompleksowo sprawdzają się podczas modernizacji całego domu lub
mieszkania.
Farby ceramiczne na wymagające powierzchnie
Farby ceramiczne, takie jak Sigma Ceramic Clean, to jedna
z nowości w ofercie rynkowej, coraz bardziej popularna
dzięki swojej trwałości oraz niezwykłej odporności na
ścieranie.
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doskonałą przyczepnością oraz elastycznością podczas
aplikacji. Tworzy jednowarstwową, zwartą i twardą powłokę,
o najwyższej, pierwszej klasie odporności na ścieranie, dlatego sprawdzi się wszędzie tam,
gdzie ściany podlegają wzmożonej eksploatacji np. w pokoju dziecka czy przedpokoju.
Wysokie właściwości plamoodporne i hydrofobowe farby (powierzchnia z łatwością odpycha
płynne zabrudzenia), przy jednoczesnej wytrzymałości na detergenty sprawiają, że dostępna
w palecie 6000 kolorów Sigma Ceramic Clean jest doskonałym rozwiązaniem na ściany i
sufity w kuchni. Optymalny efekt końcowy gwarantuje zastosowanie wraz z gruntem Sigmafix
Universal.
Farby lateksowe – matowa czy satynowa?
Farby lateksowe ze względu na łatwość aplikacji, bogatą paletę dostępnych barw oraz
wysokie właściwości kryjące są jednym z topowych rozwiązań na ściany i sufity we
wnętrzach. W zależności od rodzaju pomieszczenia oraz stanu technicznego ścian do

wyboru pozostają farby matowe lub satynowe, które stosuje się
na tynki cementowo-wapienne, syntetyczne, gipsowe i płyty
gipsowo-kartonowe. Co ważne, dla najlepszych efektów
zarówno w przypadku farb matowych, jak i satynowych zaleca
się uprzednie przygotowanie malowanej powierzchni gruntem
np. Sigmafix Universal. Farba matowa, taka jak Superlatex
Classic, dzięki silnym właściwościom antyrefleksyjnym daje
głęboko matowy efekt wykończenia powierzchni. Dzięki temu
można ją z powodzeniem stosować na powierzchnie nierówne czy wymagające
dodatkowego zamalowania. Z kolei farby satynowe, takie jak Sigma Polysatin SM, to
doskonałe rozwiązanie w przypadku dużych, naświetlonych wnętrz np. salonów czy pokoi
dziennych. Eleganckie, satynowe wykończenie odbija światło, dzięki czemu dodatkowo
rozświetla przestrzeń, dlatego optymalne efekty zastosowania tego typu produktu są
widoczne na powierzchniach ścian oraz sufitów bez żadnych niedoskonałości.
Farby specjalistyczne do zadań specjalnych
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które osiadają na powierzchni powłoki. Dzięki tym właściwościom zaleca się jego
zastosowanie we wnętrzach, gdzie przebywają osoby zmagające się z problemami
zdrowotnymi, zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i publicznej. Ze względu na zawarte w
farbie jony srebra, produkt sprawdzi się w szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich
czy obiektach gromadzących duże skupiska ludzkie. Ponadto, farba nie zawiera
rozpuszczalników i nie emituje szkodliwych związków do atmosfery, a jej wysoka odporność
na
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rozwiązaniem we wnętrzach, gdzie wymagane jest utrzymanie optymalnych warunków
higienicznych. Sigmaresist Immun Matt może być stosowana na betonie, tynku cementowo-

wapiennym, płytach gipsowo-kartonowych i tapetach z włókna szklanego, jednak najlepsze
efekty uzyskuje się po nałożeniu jej na powierzchnię wcześniej zagruntowaną np. Sigmafix
Universal.
Renowacyjne farby akrylowe
Fatalny stan estetyczny pomalowanej powierzchni, pękania czy smugi to jedne z
najczęstszych problemów z powłokami malarskimi. Mały remont lub szybka renowacja
wymalowań na części ścian nie wymaga rewolucji remontowych, ale szybkich i
profesjonalnych rozwiązań. System farby Sigma Brandicolor z gruntem Sigmafix Universal
sprawdzi tam, gdzie potrzebne jest perfekcyjne krycie i długotrwała odporność na
szorowanie zarówno na mokro, jak i na sucho. Ponadto, bezrozpuszczalnikowa technologia
E.L.F., wysoka przepuszczalność, bezwonność oraz brak zawartości lotnych składników
aktywnych sprawiają, że pomalowana powierzchnia nie przyciąga kurzu z powietrza i
optymalizuje higienę we wnętrzach. Farba Sigma Brandicolor występuje w palecie 6000
kolorów systemu Color Pro (ponad 6000 kolorów) i tworzy doskonałą powłokę podkładową,
umożliwiającą znakomitą przyczepność i trwałość nakładanych kolejnych warstw farby przy
zachowaniu jednolitego koloru na całej powierzchni.
Ceny:
Sigma Ceramic Clean: 144, 49 zł brutto / 2.5 l
Superlatex Classic: Mat Biały 58,49 zł brutto / litr
Sigma Polysatin SM: Satyna Biała 274,49 zł brutto / 5 l
Sigma Resist Immun: 597,49 zł brutto / 9,25 l
Sigma Brandicolor: 80,99 zł brutto / 2.5 l
Grunt Sigmafix Universal: 49,99 zł brutto / litr

Więcej informacji na:
http://www.profesjonalnefarby.pl/farby/
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, ProGold, Centra Dekoral Professional, Studia Dekoral, Akademia
Techniczna.
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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PR Manager
noemi@brandnewagency.pl
Brand New Agency
mobile: 731 600 633

