Zadbaj o drewno z Amarol Triol od Sigma
Wakacje to jeden z najpiękniejszych okresów w roku, a dla wielu osób wylegiwanie się
we własnym ogrodzie czy prace działkowe są optymalnym pomysłem na letni
wypoczynek. W pełni sezonu urlopowego warto również zadbać o drewnianą
architekturę, ponieważ sprzyja temu zarówno więcej dostępnego czasu, jak i
doskonałe oraz łatwe w domowym użyciu produkty renowacyjne, takie jak Amarol
Triol marki Sigma.
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architektoniczne narażone na ciągłe działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych –
deszczu, mrozu, słońca czy różnego rodzaju mikroorganizmów i grzybów. Dłuższe dni, ciepła
aura i więcej energii do pracy zdecydowanie sprzyjają wszelkim pracom tego typu.
Szczególnie, że na rynku dostępne są uniwersalne i proste w aplikacji produkty
przeznaczone do pielęgnacji, konserwacji, a także ochrony elementów drewnianych i
drewnopochodnych. Z pomocą w renowacji drewna przychodzi Amarol Triol, czyli
gruntoemalia nawierzchniowa typu 3w1 marki Sigma.
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zniszczeniu, a wraz z nim zmienia się
wygląd altan, ogrodzeń czy balustrad.
Wyszarzenia i brak dawnego blasku
powstające pod wpływem UV, pęknięcia
spowodowane działaniem wody czy działalność grzybów i mikroorganizmów to jedne z
najczęstszych defektów estetycznych drewnianych i drewnopochodnych powierzchni. W
takich sytuacjach warto sięgnąć po Amarol Triol, kompleksową emalię alkidową,
przeznaczoną zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Produkt stworzony do
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Dzięki odpowiedniemu

zabezpieczeniu oraz konserwacji elementy drewniane szybko i łatwo odzyskają dawny blask
i wygląd, ciesząc oko nie tylko w sezonie, ale na długie lata. Formuła produktu gwarantuje
wysoką lepkość oraz trwałość za sprawą innowacyjnej technologii PowerTech3. Ponadto,
zwiększona elastyczność powłoki, plamoodporność i paroprzepuszczalność, sprawiają, że
emalia ma cechy uniwersalnego systemu kompleksowo zabezpieczającego powierzchnie z
drewna. Satynowa formuła Amarol Triol daje efekt niezwykłej gładkości powłoki, przy
jednoczesnym silnym kryciu.
Koniec glonów, grzybów i zasinień
Emalia Amarol Triol została stworzona z myślą o zewnętrznych
elementach drewnianej architektury, dlatego jednym z jej kluczowych
zadań jest skuteczna ochrona przed rozwojem grzybów, glonów czy
szkodników na powierzchni z drewna. Taras wymagający renowacji
ze względu na spękania, wyblakłe powierzchnie balustrad czy
pokryta grzybem ogrodowa huśtawka? Niezależnie od wymogów,
Amarol Triol sprawdzi się podczas gruntowania, renowacji czy
konserwacji wszelkich elementów drewnianych i drewnopochodnych w domu i ogrodzie.
Zaawansowana formuła idąca w parze z łagodnym zapachem, prostota użycia przy
wykorzystaniu wałka lub pędzla i uniwersalność zastosowań czynią z niego produkt
niezbędny wszędzie tam, gdzie sami chcemy zadbać o wygląd drewna. Ponadto, silnie
kryjąca powłoka, zwłaszcza na krawędziach, wzmacnia odporność powierzchni również na
działanie czynników atmosferycznych takich jak wiatr, woda czy promieniowanie UV,
niwelując efekty blaknięcia kolorów, spękań powierzchniowych czy kruszenia. Amarol Triol
dostępny jest w wersji białej oraz w systemie kolorowania Color PRO. Dzięki trwałości i
silnemu kryciu w połączeniu ze skuteczną ochroną przed agresywnymi czynnikami
środowiskowymi, produkt gwarantuje wytrzymałość i piękny wygląd drewnianych powierzchni
na wiele lat.
Cena Produktu
Sigma Amarol Triol (satyna) : 70,49 zł brutto / 1 L

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.
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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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