Ceramic Clean – trwała i uniwersalna farba do wnętrz
Farby do wnętrz to produkty, które obecnie muszą spełniać wiele kryteriów – nie tylko dobrze
kryć i gwarantować trwałość, ale również chronić powierzchnię przed plamami czy zapewniać
oddychanie ścianom. Kolorowe farby do wnętrz to również doskonały sposób na podniesienie
walorów estetycznych oraz nadanie przestrzeni designerskiego charakteru. Wraz z rosnącymi
oczekiwaniami klientów, pojawiają się coraz bardziej zaawansowane produkty, takie jak
ceramiczna farba do wnętrz Ceramic Clean marki Sigma.
Piękne, minimalistyczne i białe wnętrza mieszkań w stylistyce skandynawskiej, kreatywne i kolorowe
przestrzenie w pokoju dziecięcym czy romantyczne pastele nawiązujące do stylu południowej Europy?
Niezależnie od pomysłów aranżacyjnych, wszystkie te efekty stylistyczne można uzyskać stosując
tylko jeden produkt. Farba ceramiczna Ceramic Clean, ze względu na trwałość i właściwości
plamoodporne, nadaje się do wszystkich typów pomieszczeń w domu. Ponadto, produkt jest dostępny
w szerokiej palecie 6000 kolorów, dzięki czemu z pewnością zadowoli nawet najbardziej
wymagających projektantów.
Design w parze z wytrzymałością
Nowe

trendy

aranżacyjne,

aktualna pora roku czy zwykła
potrzeba metamorfozy sprawiają,
że czasem mamy ochotę coś
zmienić

we

konieczności

wnętrzu,

bez

przeprowadzania

gruntownego remontu. W takim
przypadku warto postawić na
zmianę

kolorystyczną,

szczególnie, że nowy odcień
tylko jednej ze ścian lub jej
fragmentu

np.

w

okolicach

kominka czy skosu już wprowadza duże odświeżenie i zmianę charakteru całego wnętrza.
Nowoczesna formuła farb ceramicznych, oparta na bazie wysokogatunkowych dyspersji akrylowych,
gwarantuje doskonałą przyczepność i elastyczność podczas aplikacji, a co za tym idzie doskonałe
krycie malowanych powierzchni. Produkt dzięki ceramicznej technologii hybrydowej, tworzy
jednowarstwową, zwartą i twardą powłokę na ścianie lub suficie, a sprawdzi się w pomieszczeniach
wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni betonowych, tynków
gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych i powierzchni pomalowanych farbami emulsyjnymi. Ponadto, ze
względu na zawartość cząstek ceramicznych, nałożona na powierzchnię farba tworzy mocną i trwałą
powłokę wyrównującą wszelkie nierówności, nadając jednocześnie piękny połysk ścianie. W
połączeniu z paletą 6000 możliwości kolorystycznych, gwarantujących wytrzymałość wybarwienia,

Ceramic Clean jest uniwersalnym i kompleksowym rozwiązaniem wykończeniowym do domów i
mieszkań.
Bezpieczeństwo i łatwe sprzątanie
Ze

względu

na

dużą

wytrzymałość

pomalowanych

powierzchni, wynikającą z ceramicznej formuły farby,
sprawdzi się ona doskonale w pomieszczeniach narażonych
na intensywną eksploatację i związane z nią zniszczenia
czy zabrudzenia, np. pokój dziecięcy, korytarz czy tzw.
pomieszczenia

„mokre”

jak

kuchnia

lub

łazienka.

Pomalowane Ceramic Clean powierzchnie cechują się
najwyższą

odpornością

na

zabrudzenia,

farba

jest

plamoodporna i hydrofobowa, co oznacza, że odpycha i nie
przyjmuje płynnych zabrudzeń, a do tego zapobiega
powstawaniu efektu tzw. foggingu, czyli osadzaniu się
kurzu. Najwyższa odporność na szorowanie – 1 klasa wg
normy EN 13300, sprawia, że ściany można wielokrotnie
zmywać

najczęściej

występującymi

środkami

dezynfekującymi czy detergentami, bez obawy o zmianę
koloru lub powstawanie ubytków na jej powierzchni. Ze
względu

na

przeznaczenie

do

wnętrz

–

pokojów

dziecięcych, salonów czy sypialni, farba jest bezzapachowa i charakteryzuje się najniższą klasą emisji
substancji A+. Spełnia także wszelkie wymogi z zakresu higieny radiacyjnej. Warto pamiętać, że
optymalne efekty gwarantuje zastosowanie wraz z gruntem Sigmafix Universal.

Cena

Sigma Ceramic Clean - 144,49 zł za 2.5 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.
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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