Trwała i estetyczna elewacja, dzięki farbie Sigma Mineral Topcoat
Trwała i estetyczna elewacja to wizytówka każdego budynku mieszkalnego, dlatego
ważne jest, aby odpowiednio zadbać o ściany zewnętrzne. Jest to proces, który oprócz
wykwalifikowanej ekipy budowlanej wymaga również profesjonalnych produktów,
takich jak m.in. farba Sigma Mineral Topcoat.
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oddziaływaniem czynników atmosferycznych (zacinający deszcz, czy śnieg). Powłoka
malarska powinna zapobiegać też powstawaniu zabrudzeń (kurz, brud, otarcia), rozwojowi
mikroorganizmów (grzyby, glony), promieniowaniu ultrafioletowemu, czy uszkodzeniom
chemicznym spowodowanym przez kwaśne deszcze. Innowacyjna farba Sigma Mineral
Topcoat o właściwościach dekoracyjno-ochronnych pozwoli nadać estetyczne walory elewacji
oraz efektywnie zabezpieczy przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych.
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pigmentów. Farba Sigma Mineral Topcoat posiada z jednej strony mikroporowatą, otwartą
dyfuzyjnie strukturę, co oznacza najwyższą paroprzepuszczalność, z drugiej strony, dzięki
zawartym w niej hydrofobizatorom powłoki, chroni przed wnikaniem wody opadowej.
Produkt cechuje się również wyjątkowo wysoką odpornością na działanie warunków
zewnętrznych, szczególnie w środowisku miejskim. Na powierzchni elewacji i fasad
pomalowanych farbą Sigma Mineral Topcoat, tworzy się powłoka antystatyczna, odporna na
zabrudzenia i nie przyciągająca kurzu. Farba posiada obniżoną do zera zawartość
rozpuszczalników organicznych, co sprawia że jest wysoce ekologiczna.

Uniwersalne spoiwo farby Sigma Mineral Topcoat
Farba Sigma Mineral Topcoat zawiera w składzie wodne szkło potasowe oraz zol
krzemionkowy, tworzące trwałe, odporne w użytkowaniu spoiwo, dzięki któremu przylega do
każdego rodzaju powierzchni. Produkt może być stosowany do renowacji zabytków, na
podłożach surowych zagruntowanych preparatem Sigmasiloxan Fix lub Sigmafix Universal:
tynkach wapiennych, cementowych, cementowo-wapiennych, cegłach silikatowych oraz
płytach włóknisto-cementowych.
Jednocześnie uniwersalna formuła farby pozwala na zastosowanie jej z powodzeniem w
również w profesjonalnym budownictwie mieszkalnym, przemysłowym czy biurowym, na
tynkach opartych na spoiwach syntetycznych, cementowych i gipsowych. Można nią malować
suche, ale niewysezonowane tynki cementowe i cementowo-wapienne, czyli takie, które
nałożono dopiero przed kilkoma dniami. Przyspiesza to znacznie czas kompletnego
wykonania prac elewacyjnych. Należy tylko pamiętać, aby podłoże było dostatecznie suche o wilgotności max 5%.
Zolsilikatowa farba Sigma Mineral Topcoat ma charakterystyczny głęboko matowy, mineralny
wygląd. Jest dostępna w komputerowym systemie kolorowania COLOR PRO.
Zolsilikatowa farba Sigma Mineral Topcoat Basa LN
Cena - 63,49 zł za 1L

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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noemi@brandnewagency.pl
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