ZERO SMUG.

PERFEKCYJNY MAT.
…nawet z zamkniętymi oczami!

NOWOŚĆ!

EXTRA MAT

Zawsze PROfesjonalny efekt.
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Extra Ma

Dlaczego EXTRA MAT?
PRO

Zawsze
PROfesjonalny efekt
Wysoka
elastyczność

Nadaje się do
renowacji

Jednolity
głęboki mat

Możliwość
wykonania
poprawek
(bez śladu)

Idealnie gładka
powłoka

2 Klasa odporności
na szorowanie

Doskonała przyczepność
do podłoża

Standardowa farba matowa

Opakowanie
z recyklingu

EXTRA MAT

Jak dopasować kolory do przestrzeni
Idealne połączenie kolorów w malowanych pomieszczeniach bywa skomplikowane. Przy ich wyborze warto skorzystać z zasady 60-30-10. Dzięki niej
w szybki i łatwy sposób można stworzyć
perfekcyjną kombinację kolorów.

60%
Ice Mirage
PPG1012-1

30%
Muted Copper
PPG16-30

10%
Latte Ice
PPG18-03

60% GŁÓWNEGO
KOLORU
Około 60% pomieszczenia powinno
być pokryte głównym kolorem. Zaleca
się pomalowanie nim dużych ścian, a
nawet sufitów.

30% DODATKOWEGO
KOLORU
Około 30% przestrzeni powinno być
pomalowane kolorem dodatkowym.

10% AKCENTU
KOLORYSTYCZNEGO
Około 10 % malowanego pomieszczenia
powinny zajmować kolorowe akcenty
jak np. wykończenia ścian, meble oraz
elementy dekoracyjne.

Ponad 6000 kolorów!
Elektroniczna paleta i biblioteki kolorów
dostępna na www.e-voc.pl

Najważniejsze dane
techniczne

SPRAWDŹ!

Charaktertyska

Extra mat, antyrefleksyjna

Główne zalety

Idealnie gładka powierzchnia bez smug

Technologia

Pro Finish Technology

Odporność na szorowanie

2 klasa odpornści na szorowanie

Wydajność

do 10 m2/L (ok. 0,1 L/m2)

Aspekt

Głęboki mat

Estetyka powierzchni

Bardzo gładka powłoka

Metoda aplikacji

Pędzel, wałek lub natrysk

Rekomendowany grunt

Akrylit 3000 Grunt Koncentrat lub Podkład Uniwersalny marki
Dekoral Professional

Rekomendowane narzędzia marki Progold

Polyamide Power lub Microfibra Floor 120, Microfibra Extra
marki Progold

Rekomendowana ilość warstw

2

Certyfikaty

Zawartość VOC

2 warstwy

Atest higieniczny
VOC
<10 g/l

<10g/l

Odwiedź Centrum Dekoral
i zapoznaj się z nowościami na
rynku farb.

Dekoral Professional to seria wyrobów opracowanych z myślą o zawodowcach. Oferta składa się z zaawansowanych rozwiązań, dzięki
czemu spełnia najbardziej wygórowane oczekiwania wykonawców. Dzięki tym nowoczesnym wyrobom można uzyskać najlepszą ochronę
oraz trwałość powłoki. Dzięki zoptymalizowaniu parametrów i właściwości produktów sygnowanych znakiem Dekoral Professional,
praca z ich wykorzystaniem przebiega szybciej i sprawniej. Co więcej, łatwość stosowania oryginalnych rozwiązań gwarantuje satysfakcję
wykonawcom, a długotrwały efekt zapewnia powodzenie przedsięwzięć inwestorów. Ofertę marki tworzą produkty do zastosowań
wewnętrznych, farby fasadowe, emalie, lakiery, oraz dopasowane podkłady i grunty. Wysokie właściwości i dopracowane receptury
produktów Dekoral Professional oszczędzają czas i zapewniają 100 % skuteczność przy każdej aplikacji. Ponadto marka oferuje także
kompletne rozwiązania ETICS dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego.

Zapraszamy do Centrum Dekoral na terenie całej Polski.
Adresy sklepów znajdują się na stronie:
www.profesjonalnefarby.pl/farby/gdzie-kupic
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