Zabezpiecz pęknięcia przed zimą z farbą hybrydową Dekoral Professional
Rysy, pęknięcia i odspojenia tynku to najczęstsze defekty pojawiające się na
elewacjach zewnętrznych. Mimo że nie stanowią zagrożenia dla całego budynku, warto
jednak zająć się nimi od razu, szczególnie, że nadchodzące zimowe miesiące z
pewnością przyczynią się do ich pogłębienia. Jesień to ostatni dzwonek na renowację
spękanych fasad, w której pomoże specjalna farba hybrydowa Dekoral Professional.
Promieniowanie UV, wysokie temperatury i deszcze czy mikroorganizmy to jedne z
najbardziej niszczących elewację czynników środowiska zewnętrznego. Niestety do
powstawania spękań przyczyniają się również błędy wykończeniowe ekipy budowlanej czy
po prostu niskiej jakości materiały. Warto również pamiętać, że każdy nowy budynek osiada
do kilku lat po wybudowaniu, co również może przyczyniać się do powstawiania uszkodzeń
elewacji. Drobne rysy z czasem, a szczególnie pod wpływem deszczu i mrozu, mogą
powodować głębokie uszkodzenia, sięgające nawet murów. Dlatego ważne jest, aby
reagować w porę i naprawić wszystkie spękania przed nadejściem zimowej aury. W pracach
pomogą profesjonalne produkty fasadowe np. Dekoral Professional do zastosowań
zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
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atmosferycznych. Właściwość tę doskonale uzupełnia system Nanotech, czyli oparta na
spoiwach polimerowych formuła, która bardzo trwale zabezpiecza powłokę przed
przywieraniem cząstek brudu, a także porastaniem algami, grzybami czy rozwojem
mikroorganizmów. Jest to szczególnie istotne w przypadku malowania dekoracyjnoochronnego, którego celem jest również trwałe zabezpieczenie przed dalszą erozją czy

pogłębianiem uszkodzeń. Elastyczna farba hybrydowa Dekoral Professional to produkt nowej
generacji, który sprawdzi się doskonale również we wnętrzach, szczególnie tych narażonych
na zabrudzenia czy wysoką eksploatację. Specjalna polimerowa formuła sprawia, że
pomalowana nią powłoka odpycha brud i kurz, uniemożliwiając jego wnikanie w ścianę.
Dlatego produkt jest polecany, oprócz wnętrz budynków mieszkalnych, również do
pomieszczeń przemysłowych czy użyteczności publicznej.
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wskazane jest, aby raz do roku,
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i sprawdzić, gdzie należy wykonać
renowację. Z profesjonalną farbą hybrydową Dekoral Professional z łatwością samodzielnie
wypełnimy, zamaskujemy i zabezpieczymy na przyszłość spękane powierzchnie. Produkt
charakteryzuje się wysoką elastycznością i przyczepnością do podłoża, co zdecydowanie
ułatwia pracę. Nadaje się do renowacji elewacji i pokrywania istniejących rys włosowatych,
jak i dekoracyjno-ochronnych wymalowań podłoży mineralnych i organicznych, np. tynków
cementowo-wapiennych, gipsowych i betonu oraz podłoży wykonanych w systemach suchej
zabudowy, jako zabezpieczenie przed spękaniami. Ponadto, hybrydowa farba Dekoral
Professional gwarantuje jedwabiście mineralny charakter powłoki oraz trwały kolor, dostępny
w komputerowym systemie kolorowania Color PRO. W przypadku użycia we wnętrzach
domu silikonowana i oparta na kombinacji spoiw polimerowych formuła, dodatkowo
wzmocniona włóknami, sprawia, że ściany są bardzo odporne na ścieranie, szorowanie i
zmywanie. Farba posiada atest PZH.

Cena farby hybrydowej:
Pastelowe odcienie: 30,53 zł netto / litr
Ciemne kolory nasycone: 37,52 zł netto / litr

O marce
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 70 krajach świata i zatrudnia ok. 47 tys. pracowników. Wartość
sprzedaży w 2017 roku wyniosła $14.8 miliarda dolarów. Akcje PPG są notowane na Nowojorskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych.

Więcej informacji na:
http://www.profesjonalnefarby.pl/farby/
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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