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Głęboko matowa lub matowa

powierzchnia ze
wzgl. na brak odbicia doskonale maskuje nierówności podłoża
i niedoskonałości wymalowania, ale jednocześnie utrudnia
czyszczenie i zmywanie powierzchni. Idealnie pasuje do
pomieszczeń, gdzie odpoczywamy, na przykład sypialnie czy pokoje
gościnne. Natomiast na sufity najlepiej nadaje się farba głęboko
matowa, która przy bardzo niskim współczynniku odbicia nazywana
jest również farbą antyrefleksyjną.

Stopień połysku to parametr odpowiedzialny za odbijanie
światła. Wpływa więc na wygląd pomalowanej powierzchni,
ale również na jej właściwości użytkowe. Wybierać możemy
spośród kilku możliwości, począwszy od głębokiego matu,
poprzez mat i półmat. Możemy także spotkać się z takim opisem
jak: „mat satynowy”, co ma na celu jak najlepsze zobrazowanie
wyglądu powłoki danej farby która ma delikatny połysk, ale pod
kątem współczynnika odbicia jest jeszcze klasyfikowana jako
matowa.
Niniejsza ulotka/wzornik przedstawia poglądowo stopnie połysku
farb.

Półmatowa lub satynowa

powłoka nadaje się do
pomieszczeń wymagających wysokiej odporności na mycie,
szorowanie i obcieranie. Szczególnie polecana jest do wymalownia
kuchni, przedpokoju, klatki schodowej i korytarza oraz innych
pomieszczeń, z których aktywnie korzystamy w ciągu dnia i musimy
mieć możliwość łatwego usuwania ewentualnych zabrudzeń.
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FARBY GŁĘBOKO
MATOWE

AQUATEX
farba dyspersyjnokrzemianowa

OPTILATEX
farba lateksowa

PROLATEX
farba lateksowa

PERFEKTA
farba akrylowa

FARBY MATOWE

PRIMA
biała inwestycyjna
farba akrylowa

MILAMAT
farba na plamy i zacieki

OPTIMA
farba akrylowa
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FARBY MATOWE

PROFILATEX
farba lateksowa
o wysokiej odporności
na zabrudzenia

AKRYLATEX
farba lateksowa
do ścian i sufitów

FARBY PÓŁMATOWE

PROLATEX
farba lateksowa
do ścian i sufitów

LAZUR W
farba do specjalnych
wymalowań
dekoracyjnych

Zachęcamy do uwzględnienia stopnia połysku
przy wyborze farby do danego zastosowania.

Klasyfikacja powłok malarskich ze względu na połysk wg normy PN-EN 13300: 2002
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Firma FARBY KABE jest szwajcarskim producentem wysokiej jakości farb wewnętrznych do ścian
i sufitów, farb elewacyjnych, farb proszkowych oraz tynków cienkowarstwowych i klejów,
wchodzących w skład systemów ociepleń budynków.
Historia firmy w Szwajcarii sięga lat 20tych XX wieku, w Polsce rozpoczęła swoją działalność
w roku 1995 r.. W ciągu kolejnych lat firma zbudowała i ugruntowała pozycję wiodącego producenta
na polskim rynku, współpracując z Partnerami dystrybucyjnymi oraz z Firmami wykonawczymi,

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym opracowaniu są oparte na naszej wiedzy, badaniach labolatoryjnych oraz dotychczasowych zastosowaniach wyrobów Farby KABE. Jednakże w przypadku konkretnych zastosowań wymienionych produktów
powinny być one poddane dokładnej weryfikacji. Farby KABE Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszego opracowania. Przedruk materiałów w całości lub części, a także publikowanie ich w mediach może nastąpić wyłącznie za zgodą autora.

Wersja: 10/2018

Inwestorami, Architektami i Projektantami. Firma Farby KABE jest także znaczącym dostawcą wysokiej
jakości produktów dla rynku konserwatorskiego.
Produkty Firmy znajdują zastosowanie w wielu obiektach budowlanych, m.in. w: budownictwie
mieszkaniowym, w obiektach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych oraz obiektach
zabytkowych. Produkcja odbywa się na bazie wysokiej jakości surowców w oparciu o innowacyjną,
szwajcarską technologię i sprawdzone receptury. Szeroka gama produktów marki Farby KABE pozwala
na odpowiednie dobranie produktu do konkretnego zastosowania i uzyskanie trwałej ochrony
przed działaniem niekorzystnych warunków przy dużej swobodzie w kształtowaniu wizerunku
architektonicznego budynków. Produkty są dostępne w szerokiej palecie faktur i barw m.in.
według Wzornika K, FARBwerk oraz NCS, dzięki czemu można swobodnie realizować indywidualne
wymagania każdego projektu i Inwestora. Na liście obiektów referencyjnych znajduje się wiele
prestiżowych obiektów, m.in.: Filharmonia w Szczecinie, Pacific Office Building Warszawa, Centrum
Biurowe Neptun Gdańsk, Galeria Warmińska, Silver Tower Center Wrocław oraz zabytków, m.in.:
Muzeum Pałacowe w Wilanowie, Pałac Ogińskich w Siedlcach, Kamienice w Kazimierzu Dolnym
i Krakowie, Bazylika na Jasnej Górze w Częstochowie, Pałac Branickich w Białymstoku i wiele innych.
Szwajcarskie pochodzenie zobowiązuje–pielęgnowanie tradycyjnych, szwajcarskich wartości daje
gwarancję, że produkty Farby KABE cechują się najwyższą jakością oraz niezawodnością. Misją Firmy
Farby KABE od lat jest: „Dostarczanie nowoczesnych produktów dekoracyjno – ochronnych tak, aby
zawsze cieszyły się pełną aprobatą zaufaniem naszych Klientów – solidnie spełniając swoje zadanie
przez długie lata … ”

Oddziały handlowe:
03-794 Warszawa
ul. Rzeczna 6
tel.: +48 22 678 88 90
fax: +48 22 679 00 28
warszawa@farbykabe.pl

43-300 Bielsko-Biała
ul. Korczaka 34
tel.: +48 33 812 37 02
fax: +48 33 812 38 82
bielsko@farbykabe.pl

Farby KABE Polska Sp. z o.o.
40-742 Katowice, ul. Śląska 88
tel.: 32 204 64 60, fax: 32 204 64 66
info@farbykabe.pl
www.farbykabe.pl

62-100 Wągrowiec
ul. Gnieźnieńska 55
tel.: +48 67 262 83 25
fax: +48 67 262 38 01
wagrowiec@farbykabe.pl
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szwajcarska jakość.

