Tabela zastosowań farb do wnętrz
OPTILATEX

OPTIMA

Farby szczególnego zastosowania

PERFEKTA

AQUATEX

LAZUR W

MILAMAT

Akrylowa

Alkidowa

Lateksowa

Lateksowa

Akrylowa

Akrylowa

Dyspersyjnokrzemianowa

Pomieszczenia
reprezentacyjne

nn

nn

n

n

nn

nn

n

Pokój i sypialnia

nn

nn

nn

nn

nn

n

n

Kuchnia i łazienka

nn

nn

n

n

Korytarz i klatka
schodowa

nn

n

n

n

n

n

n

Pomieszczenia
gospodarcze

nn

nn

nn

nn

nn

n

n

Tynk cementowy
i cementowo-wapienny

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

Tynk i gładź gipsowa

n

nn

n

n

nn

nn

nn

Rodzaj farby
RODZAJ POMIESZCZENIA

RODZAJ PODŁOŻA

Płyty
gipsowo-kartonowe

nn

Tapety z włókien
szklanych

nn

Podłoże pokryte
farbą dyspersyjną
lub tynkiem na
bazie tworzyw
sztucznych

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

Legenda: nn szczególnie polecana n zgodnie z przeznaczeniem

Tabela właściwości i danych technicznych
Nazwa produktu

PROLATEX

OPTILATEX

OPTIMA

Farby szczególnego zastosowania

PERFEKTA

AQUATEX

LAZUR W

MILAMAT

wg
kolekcji
KABE

biała

Kolorystyka

biała
i w kolorach
wg wzornika
KABE, NCS lub
dostarczonego
wzoru

biała
i w kolorach
wg wzornika
KABE, NCS lub
dostarczonego
wzoru

biała
i w kolorach
wg wzornika
KABE, NCS lub
dostarczonego
wzoru

biała
i w kolorach
wg wzornika
KABE, NCS lub
dostarczonego
wzoru

biała
i w wybranych
kolorach
ze wzornika KABE,
NCS lub kolorach
pastelowych wg
dostarczonego
wzoru

Stopień połysku
powłoki

matowy/
półmatowy

głęboko
matowy

głęboko
matowy

matowy

głęboko
matowy

matowy

matowy

Ilość warstw

2*

2*

2*

2*

2*

–

–

Stopień krycia

kl.2

kl.2

kl.2

kl.2

kl.2

–

kl.2

Wydajność przy
1-krotnym malowaniu
na gładkim podłożu

ok. 9 m2

ok. 9 m2

ok. 8 m2

ok. 8 m2

ok. 9 m2

ok. 10 m2

ok. 10 m2

Odporność na
zmywanie
i szorowanie

kat. 1

kat. 2

kat. 2

kat. 2

kat. 1

kat. 2

kat. 2

zawartość LZO**

0

0

<30 g/l

<30 g/l

<30 g/l

<30 g/l

<30 g/l

*) przy kolorach: żółtych, pomarańczowych, czerwonych może wystąpić konieczność nanoszenia większej ilości warstw lub stosowania farby podkładowej
**) LZO – lotne związki organiczne

Szwajcarskie pochodzenie zobowiązuje – pielęgnowanie tradycyjnych, szwajcarskich wartości daje gwarancję,
że produkty Farby Kabe Polska kojarzą się z najwyższą jakością oraz niezawodnością.

Firma Farby KABE Polska jest szwajcarskim przedsiębiorstwem produkcyjnym, działającym na
polskim rynku od 1995 roku. W ciągu wieloletniej działalności w Polsce ugruntowaliśmy swoją
pozycję wiodącego dostawcy produktów na elewacje i do wnętrz, takich jak: masy tynkarskie,
farby, systemy ociepleń, systemy do napraw i renowacji oraz inne produkty chemii budowlanej.
Szwajcarskie korzenie oraz możliwość pełnego wykorzystania doświadczeń i osiągnięć
działu badawczo-rozwojowego naszej rodzimej firmy Karl Bubenhofer AG z Gossau, pozwalają
na stałe wzbogacanie naszej oferty o nowoczesne produkty nowej generacji. KABE Farben, jako
pierwsza firma na świecie, opracowała w 1999 roku nowatorską technologię produktów
polikrzemianowych do elewacji budynków, stając się prekursorem i liderem w dziedzinie
technologii produktów mineralnych, opartych na bazie niskoalkalicznego potasowego szkła
wodnego.
Misją naszej firmy jest dostarczanie nowoczesnych produktów dekoracyjno-ochronnych
tak, aby zawsze cieszyły się pełną aprobatą i zaufaniem naszych Klientów – solidnie spełniając
swoje zadanie przez długie lata… Szeroki asortyment produktów adresowany jest zarówno do
profesjonalistów: Firm Wykonawczych, Architektów, Projektantów i Konserwatorów Zabytków,
jak również do Użytkowników Indywidualnych.

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, 822 79 16
fax: +48 33 812 38 82
bielsko@farbykabe.pl
62-100 Wągrowiec
ul. Gnieźnienska 55
tel.: +48 67 262 83 25
fax: +48 67 262 38 01
wagrowiec@farbykabe.pl

Doradca techniczny
ds. renowacji zabytków:
Na terenie całego kraju:
606 793 228
Doradcy inwestycyjni:
696 404 344
535 001 595
535 001 596

Ciągle dążąc do tego, aby produkty ze znakiem Farby KABE cieszyły się zaufaniem Klientów,
firma nieustannie optymalizuje wszelkie aspekty związane z jakością, łatwością aplikacji
i dostępnością naszej oferty produktowej. Produkty marki Farby KABE wytwarzane są zgodnie
z międzynarodowymi normami Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009 oraz
Certyfikatu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2005. Wdrożone normy są gwarancją,
iż procesy realizowane w naszych zakładach podlegają stałej kontroli i ciągłemu doskonaleniu.
Znakiem naszych czasów są nowatorskie rozwiązania jak np. kompletne systemy
ociepleń. Firma Farby KABE Polska oferuje 8 systemów ociepleń „KABE THERM” odpowiadających
wymogom rynku i oczekiwaniom Klientów. Stosowane przez nas rozwiązania spełniają
wszystkie europejskie wymagania techniczno-budowlane, a system „KABE THERM MW” posiada
Europejską Aprobatę Techniczną – ETA.
Farby KABE to firma o ugruntowanej pozycji w segmencie produktów i systemów
do renowacji zabytków. Na naszej liście referencyjnej znajduje się wiele znanych obiektów
zabytkowych m.in. Wilanów, Zamek Królewski w Warszawie, Klasztor Jasna Góra i inne.

Farby do wnętrz

Produkty Farby KABE dostępne są w sieci dystrybucji na terenie całego kraju.

Doradcy techniczno-handlowi:
PÓŁNOCNY ZACHÓD 606 793 221
KALISKIE 606 793 218
KUJAWSKO POMORSKIE 606 793 219
WIELKOPOLSKIE WSCH 606 793 213
POMORSKIE 696 404 179
ZACH POMORSKIE 694 462 122
WIELKOPOLSKIE ZACH 696 404 037
TRÓJMIASTO 535 001 384
PÓŁNOCNY WSCHÓD 696 404 171
MAZOWIECKIE 696 429 401
ŁÓDZKIE 606 793 227
MAZOWIECKIE PÓŁNOC 606 793 230
PODLASKIE 604 776 764
LUBELSKIE 697 505 109
GÓRNY ŚLĄSK 606 793 211
CZĘSTOCHOWSKIE 606 793 203
GÓRNY ŚLĄSK CENTRUM 606 830 331
GÓRNY ŚLĄSK POŁUDNIE 606 793 201
GÓRNY ŚLĄSK WSCHÓD 606 793 202
GÓRNY ŚLĄSK ZACHÓD 606 793 204
POŁUDNIE 606 793 206
MAŁOPOLSKIE 606 793 215
NOWOSĄDECKIE 696 429 399
BIELSKIE 694 462 117
ŻYWIECKIE 606 793 212
ŚWIĘTOKRZYSKIE 606 793 214
PODKARPACKIE 609 849 809
DOLNY ŚLĄSK 535 001 578
ZIELONOGÓRSKIE 696 429 402
OPOLSKIE 696 404 339
DOLNY ŚLĄSK ZACHÓD 606 793 205
DOLNY ŚLĄSK WSCHÓD 600 460 883

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

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.

PROLATEX

Wersja: 09/2012

Nazwa produktu

dyspersyjne | lazurujące
dyspersyjno-krzemianowe | na bazie spoiw specjalnych

PERFEKTA

Farba akrylowa do ścian i sufitów

Farba lateksowa do ścian i sufitów

2,5
litra

AKRYLOWA

LATEKSOWA

 Najwyższa jakość powłoki;
 Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie;
 Ekologiczna (bez LZO*), przyjazna dla ludzi i środowiska;
 Odporna na działanie wilgoci;
 Bardzo dobre krycie i duża wydajność;
 Najszersza paleta kolorów;
 Łatwa w utrzymaniu czystości;
 Szczególnie polecana do pomieszczeń reprezentacyjnych;
 Na podłoża mineralne i pokryte farbami;
 Matowa i półmatowa.

 Bardzo dobre krycie;
 Duża odporność na zmywanie i szorowanie;
 Na podłoża mineralne i pokryte farbami;
 Przyjemne malowanie;
 Bogata paleta kolorów;
 Matowa.

UWAGA:
Przed nanoszeniem farby, chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania podkładem AQUALIT
lub preparatem BUDOGRUNT WG.

2,5
litra

OPTILATEX

2,5
litra

OPTIMA

Farba akrylowa do ścian i sufitów
AKRYLOWA

 Odporna na zmywanie i szorowanie;
 Głęboko matowa;
 Bardzo dobre krycie;
 Przyjemne malowanie;
 Doskonały efekt;
 Na podłoża mineralne i pokryte farbami;
 Bogata paleta kolorów.

2,5
litra

* LZO – lotne związki organiczne

Farba dyspersyjno – krzemianowa
do ścian i sufitów

UWAGA:
Przed nanoszeniem farby, chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania podkładem AQUALIT
lub preparatem BUDOGRUNT WG.

UWAGA:
Przed nanoszeniem farby, chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania podkładem AQUALIT
lub preparatem BUDOGRUNT WG.

2,5

 D oskonałe krycie;
 M
 ineralny charakter;
 N ajwyższa odporność na zmywanie i szorowanie;
W
 ysoka paroprzepuszczalność;
 N ie wymaga gruntowania;
 K rótszy okres sezonowania nowych podłoży mineralnych;
 N a podłoża mineralne i pokryte farbami;
 S zczególnie zalecana na podłoża mineralne oraz górne powierzchnie ścian
i sufity w pomieszczeniach mokrych;
 G łęboko matowa;
 K olory możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych.

litra

NA BAZIE MODYFIKOWANEJ DYSPERSJI ALKIDOWEJ

LATEKSOWA

 Wysoka jakość powłoki;
 Odporna na zmywanie i szorowanie;
 Ekologiczna (bez LZO*), przyjazna dla ludzi i środowiska;
 Głęboko matowa;
 Przyjemne malowanie;
 Doskonały efekt;
 Bogata paleta kolorów;
 Na podłoża mineralne i pokryte farbami.

AQUATEX
DYSPERSYJNO – KRZEMIANOWA

Farba lateksowa do ścian i sufitów

UWAGA:
Przed nanoszeniem farby, chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania podkładem AQUALIT
lub preparatem BUDOGRUNT WG.

LAZUR W

Farba lazurująca do wykonywania specjalnych
efektów dekoracyjnych
 N ieograniczone możliwości dekoracji wnętrz;
 Efekt laserunku;
 Stosowana jako warstwa wykończeniowa w połączeniu z farbami kryjącymi;
 Półprzeźroczysta;
 P ółmatowa;
 K olory wg kolekcji KABE.

2,5
litra

1
litr

UWAGA:
Przed nanoszeniem farby, podłoże wymaga jednokrotnego przemalowania farbą PROLATEX lub AKRYLATEX W.

NA BAZIE MODYFIKOWANEJ DYSPERSJI ALKIDOWEJ

PROLATEX

MILAMAT

Farba na plamy i zacieki do ścian i sufitów
 Skutecznie izoluje nawet najbardziej uporczywe plamy i zabrudzenia;
 Duża odporność na zmywanie i szorowanie;
 Na podłoża mineralne i pokryte farbami;
M
 atowa;
 B iała.

1
litr

Notatki:

UWAGA:
Przed nanoszeniem farby, chłonne podłoża mineralne wymagają zagruntowania podkładem AQUALIT
lub preparatem BUDOGRUNT WG.

