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Cynkal® to bezpodkładowa gruntoemalia akrylowa 
niezastąpiona do malowania dachów. Dzięki barierze 
ochronnej PTFE posiada podwyższoną odporność na 
promienie UV, zabrudzenia i korozję. Dostępna w szerokiej 
gamie trwałych kolorów, a także efektów specjalnych: 
miox i metaliczny.

KORZYŚCI

CYNKAL

NA DACHY, OCYNK I METAL
gruntoemalia

Cynkal® to nowoczesny grunt antykorozyjny i emalia     
w jednym. Do zastosowania bezpośrednio na wszystkie 
metale bez gruntowania (stal, ocynk, aluminium, miedź 
itp.) czyste lub ręcznie oczyszczone z produktów korozji.

KORZYŚCI

CYNKAL

NAWET NA RDZĘ!

antykorozyjna
gruntoemalia



Cynkal® to uniwersalna gruntoemalia akrylowa 
o znakomitej przyczepności do każdego rodzaju 
podłoża: stal, ocynk, drewno, tynk, beton, 
powierzchnie skorodowane oraz niektóre 
tworzywa sztuczne. Sprawdzi się również 
przy renowacji starych powłok malarskich. 
Rekomendowana w wersji struktura do 
konserwacji ogrodzeń.

KORZYŚCI

CYNKAL

DO KRAT I OGRODZEŃ
struktura

Cynkal Term 600® jest farbą przeznaczoną do 
malowania konstrukcji stalowych narażonych 
wyłącznie na działanie temperatur do 600°C. 
Zawiera pigmenty termoodporne i barierowe. 
Niezastąpiony do stosowania na silnie 
nagrzewające się powierzchnie stalowe zarówno 
w gospodarstwie domowym jak i przemyśle.

KORZYŚCI

CYNKAL
Term 600
TERMOODPORNY DO 600 Co



EkoCynkal® to  nowoczesna  wodorozcieńczalna 
gruntoemalia akrylowa o właściwościach 
antykorozyjnych i dekoracyjnych. Może być 
stosowana w szerokim zakresie do malowania 
dekoracyjnego grzejników, kaloryferów, rur  
oraz innych elementów metalowych, a także 
drewna, lamperii, tynków, betonu.

KORZYŚCI

ekoCYNKAL

TAKŻE NA GRZEJNIKI
na metal i elewacje

EkoCynkal® to wodorozcieńczalny grunt i emalia w jednym. 
Posiada wysoką odporność powłoki: nie żółknie i nie pęka 
pod wpływem słońca. Ponadto odznacza się bardzo dobrą 
przyczepnością do podłoża oraz krótkim czasem schnięcia. 
Dostępny  w bogatej palecie trwałych oraz żywych kolorów.

KORZYŚCI

ekoCYNKAL

TAKŻE NA SUROWE DREWNO
na drewno i stolarkę



Polrust® jest stosowany tam, gdzie 
- ze względów  technicznych lub też 
ekonomicznych - nie można przygotować 
podłoża obróbką strumieniowo-ścierną.

Polrust® przynosi wymierne efekty 
ekonomiczne: oszczędza czas oraz 
pieniądze, gdyż  pozwala wyeliminować 
znaczną część kosztów mechanicznego 
przygotowania powierzchni przed 
malowaniem.

Polrust® jest absolutnie niezastąpiony 
przy malowaniu skorodowanych bram, 
krat, siatek, płotów, barierek, rur, blach, 
kątowników, a także kratownicowych 
konstrukcji stalowych hal, wiat itp.

KORZYŚCI

POLRUST POŻERACZ RDZY
wodorozcieńczalny grunt

Na powierzchnie oczyszczone z rdzy do stopnia 
czystości St 3 wg PN ISO 8501-1:1996. Polrust® 
wiąże się z podłożem fizycznie i chemicznie, 
tworząc po wyschnięciu doskonały podkład pod 
nawierzchniowe farby dekoracyjne.

Jako farba ochrony czasowej - jedna warstwa 
może chronić przed korozją od kilku do kilkunastu 
miesięcy (w zależności od warunków eksploatacji).

Do ochrony wieloletniej - jako podkład w zestawach 
z innymi materiałami malarskimi. Najdłuższą 
odporność korozyjną wykazują zestawy z farbami 
alkidowymi, chlorokauczukowymi i akrylowymi. 
Na podkład z Polrustu® można nakładać szpachle 
(akrylowe, epoksydowe itp.). 

ZASTOSOWANIE

NA SKORODOWANĄ STAL I ŻELIWO
ORAZ ZARDZEWIAŁE POWIERZCHNIE

Polrust®
JEST NIEPALNY 
I NIETOKSYCZNY

UWAGA!
NIE UŻYWAĆ
DO ODTŁUSZCZANIA 
P O W I E R Z C H N I

ROZPUSZCZALNIKÓW 
ROPOPOCHODNYCH  



Do stosowania pod wszystkie 
farby nawierzchniowe, nawet po 
20 minutach od pomalowania.

ZASTOSOWANIE

POLKOR

SZYBKO SCHNIE

antykorozyjny
podkład do metalu 

RAPID

ZAMIAST FARB NITRO

szybkoschnąca
emalia alkidowa

Polkor® jest farbą alkidową 
przeznaczoną do gruntowania 
powierzchni stalowych oraz 
żeliwnych, a także materiałów 
z drewna, tynków, lamperii. 
Może też  być stosowany  jako 
podkład antykorozyjny pod farby 
alkidowe oraz emalie alkidowe 
modyfikowane.

KORZYŚCI

Rapid® przeznaczozny jest przede 
wszystkim  do dekoracyjnego malowania 
przedmiotów i konstrukcji metalowych, 
drewnianych, stolarki, lamperii oraz 
t y n kó w w e w n ą t r z  i  n a  ze w n ą t r z 
pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

Po  wyschnięciu  tworzy estetyczne powłoki           
o wysokim połysku i dużej twardości. Kolory 
zachowują wieloletnią trwałość barwy. 
Doskonale sprawdza  się w zakładach o szybkim 
cyklu produkcyjnym i do renowacyjnego 
malowania maszyn oraz urządzeń.

KORZYŚCI



Aquapox® to połyskowa wodorozcieńczalna 
farba epoksydowa do malowania betonu. 
Wyróżnia się wysoką przyczepnością do 
podłoża betonowego, wysoką  odpornością, 
doskonałą siłą krycia oraz bogatą paletą 
trwałych i żywych kolorów. Dwuskładnikowa 
farba tworzy powłokę o bardzo dobrych 
parametrach mechanicznych i chemicznych 
odporną na ścieranie i okresowe działanie 
produktów olejowych.

KORZYŚCI

AQUAPOX BETON

GARAŻE I MAGAZYNY

epoksydowa farba 
do betonu 

Farba Polpox Beton® przeznaczona jest do malowania 
powierzchni betonowych w halach produkcyjnych, 
warsztatach mechanicznych, garażach i magazynach. 
Nadaje się do malowania ogrodzeń i konstrukcji 
betonowych. Może być stosowana również do drewna    
i metalu. Tworzy wytrzymałą powłokę o bardzo dobrych 
parametrach mechanicznych i chemicznych odporną na 
ścieranie i okresowe działanie produktów olejowych.

ZASTOSOWANIE

POLPOX BETON

HALE I WARSZTATY

epoksydowa 
farba do betonu



Malsilbet® jest to akrylowo-silikonowa farba do 
malowania betonu i pianki PUR. Wyróżnia się trwałą, 
wodoodporną i elastyczną powłoką, doskonałą siłą 
krycia, bogatą paletą trwałych i żywych kolorów oraz 
krótkim czasem schnięcia. 

KORZYŚCI

MALSILBET

BETON I PIANKA PUR

farba akrylowo-
-silikonowa

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Korektor M

Korektor M® dodany do gruntoemalii Cynkal® 
podwyższa twardość i odporność powłoki na 
zarysowanie, korozję, promieniowanie UV oraz 
działanie rozpuszczalników.

KORZYŚCI

Ekosolwent

Ekologiczny koncentrat Ekosolwent® usuwa  z do-
wolnych powierzchni na zimno przed malowaniem 
brud i tłuszcz, tzn. zanieczyszczenia atmosferycz-
ne, jonowe oraz organiczne (np. oleje, smary, bi-
tumy) .

KORZYŚCI

Malsolwent nr1
KORZYŚCI
Rozcieńczalnik ogólnego stosowania Malsowent nr 1® 
służy do rozcieńczania wyrobów akrylowych Cynkal®. 
Może być również używany do mycia urządzeń́ i narzę-
dzi malarskich.
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