chemia budowlana
nowości i technologie

Profesjonalne rozwiązania do ścian i fundamentów
mu w porównaniu z typowymi
rozpuszczalnikowymi emaliami
alkidowymi (ftalowymi) lub olejnymi to: łagodny zapach w czasie
malowania, zazwyczaj krótszy
czas schnięcia oraz możliwość
mycia sprzętu malarskiego wodą.

PIGMENT jest niezależnym polskim producentem
chemii budowlanej z bogatym asortymentem produktów wysokiej jakości, które zdobywają coraz
większe uznanie klientów w kraju i za granicą.
FARBY FOTOKATALITYCZNE
Farby fotokatalityczne pomagają
chronić budynek przed zgubnym
wpływem alergenów, wirusów
i bakterii. To produkty od lat stosowane w najlepiej rozwiniętych
krajach na świecie, którym szczególnie bliska jest dbałość o zdrowie i środowisko. Proces fotokatalityczny, zachodzący w obecności
światła i tlenu (zawartego w powietrzu) powoduje, że zanieczyszczenia atmosferyczne stykając się
z pomalowanymi powierzchniami ulegają utlenieniu. Pomagają
chronić dom przed wpływem
alergenów, wirusów i bakterii.

SYSTEM ANTYGRAFFITI
System A-GRAF to zestaw preparatów stosowanych do ochrony
powierzchni murów (wewnątrz
i na zewnątrz) przed graffiti,
a także utrudniających przyklejanie plakatów. Warstwa ochronna umożliwia łatwe usuwanie
zanieczyszczeń z podłoża wodą
pod ciśnieniem lub przy pomocy

jednego z preparatów systemu.
Dodatkową zaletą systemu jest
przedłużanie trwałości tynków
z powodu odizolowania ich od
wpływu czynników atmosferycznych. Warstwa ochronna umożliwia łatwe usuwanie zanieczyszczeń z podłoża betonowego,
cegieł, kamieni sztucznych i naturalnych, tynków, z powierzchni
malarskich oraz z paneli z tworzyw sztucznych.
SYSTEM TABLO
Głównym przeznaczeniem systemu Tablo jest wykonywanie
powłok na powierzchniach wykorzystywanych jako tablice do
prezentacji. Mogą to być elementy ścian pełniące funkcję tablic
do pisania, np. w salach konferencyjnych, szkołach, pokojach
dziecięcych. W odróżnieniu od

typowych farb tablicowych istnieje możliwość dowolnego dobierania zestawów kolorystycznych,
gdyż farby dostępne są w szerokiej palecie barw. Po wymalowanej powierzchni można pisać odpowiednimi flamastrami (do tzw.
tablic suchościeralnych) i ścierać
je na sucho. W przypadku bardziej
odpornych pisaków wystarczy
przetarcie wilgotną ścierką. Bardzo dobrze chroni powierzchnie
ścian pomieszczeń szczególnie
narażonych na zabrudzenia.
SYSTEM LAMPERYJNY
Nieżółknący zestaw wodorozcieńczalnych wyrobów do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni tynków wymagających
wyższej odporności na zabrudzenia (np. lamperie) na korytarzach,
klatkach schodowych, w stołówkach, kuchniach, salach szkolnych oraz szpitalach. Otrzymane
satynowe powłoki wykazują dobrą przyczepność do podłoża,
wysoką trwałość oraz dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowe zalety syste-

SYSTEM HERMON
Innowacyjna technologia Hermon służy do osuszania, odsalania, konsolidowania i hydrofobizacji starych, mokrych murów
z cegły, betonu i gazobetonu oraz
usuwania z nich glonów, grzybów i innych mikroorganizmów.
Hermon ma postać wodnych roztworów kilku substancji i związków chemicznych. Istota działania preparatu sprowadza się do
wykorzystania wody zawartej
wewnątrz muru jako nośnika
i przewodnika Hermonu. W sposób zasadniczy odróżnia go to od
innych preparatów hydrofobizujących, które w większości przypadków działają powierzchniowo
lub głębokość ich penetracji jest
ograniczona.
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