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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.

Akord

Na rynku polskim jesteśmy obecni od 1995 roku.… a wszystko zaczęło się ponad 100 lat
temu w Szwajcarii, kiedy to w 1908 roku, w niewielkim miasteczku Gossau, Karl Bubenhofer
założył firmę handlową, dostarczającą farby firmom malarskim. Karl Bubenhofer był
przedsiębiorcą, ale również artystą. Specjalizował się w renowcji wnętrz obiektów sakralnych.
Wiele kościołów w Szwajcarii jest zdobionych malowidłami ściennymi jego autorstwa.
W 1926 roku podejmując nowe wyzwania, sprzedał firmę handlową i założył fabrykę farb pod marką
KABE Farben. Od tego momentu rozpoczyna się nowy rozdział w historii firmy...
Przez kolejne lata następował ciągły, dynamiczny rozwój fabryki, a umiejętne dostosowanie
się do nowych wyzwań rynku i oczekiwań pozwalało na wprowadzanie do oferty nowych
produktów. Wkrótce oferta KABE Farben poza farbami została wzbogacona o tynki
cienkowarstwowe, farby przemysłowe i proszkowe oraz farby i tynki mineralne na bazie
potasowego szkła wodnego. Ten ostatni produkt, opracowany w 1999 roku, oparty był na
absolutnie nowatorskiej recepturze, jedynej takiej na świecie. W taki oto sposób firma KABE Farben
Karl Bubenhofer AG stała się prekursorem i liderem w dziedzinie technologii produktów
mineralnych, podbijając międzynarodowe rynki. W Polsce Firma rozpoczęła swoją
działalność w roku 1995 r. jako polsko – szwajcarska spółka partnerska Farby KABE Polska Sp.
z o.o. W ciągu kolejnych lat działalności na rynku polskim, firma ugruntowała swoją pozycję
wiodącego dostawcy produktów na elewacje i do wnętrz, współpracując z Partnerami
dystrybucyjnymi oraz Inwestorami, Architektami i Projektantami. Firma Farby KABE Polska
jest także znaczącym dostawcą produktów dla rynku konserwatorskiego. Na liście obiektów
referencyjnych znajduje się wiele polskich zabytków, m.in.: Muzeum Pałacowe w Wilanowie, Pałac
Ogińskich w Siedlcach, Kamienice w Kazimierzu Dolnym, 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 i zaufaniem naszych Klientów – solidnie spełniając swoje
zadanie przez długie lata … ”

Doradcy techniczno-handlowi:
REGION

TELEFON

CZĘSTOCHOWSKIE

606793203

POMORZE ZACHODNIE

694 462 122

GÓRNOŚLĄSKIE WSCHÓD

606793202

TRÓJMIASTO

606 793 220

GÓRNOŚLĄSKIE ZACHÓD

606830331

WIELKOPOLSKA

606 793 213, 696 404 037

GÓRNOŚLĄSKIE POŁUDNIE

606793201

LUBLIN

697505109

MAŁOPOLSKA

606 793 215, 696 429 399

MAZOWSZE

696429401

PODBESKIDZIE

694 462 117, 606 793 212

PODLASIE

604776764

PODKARPACIE

609849809

WARMIŃSKO MAZURSKIE

536001369

ŚWIĘTOKRZYSKIE

606793214

KALISKIE

535001172

DOLNY ŚLĄSK ZACHÓD

696 429 402

KUJAWSKO POMORSKIE

606793219

OPOLSKIE

696404339

ŁÓDZKIE

606793227

DOLNOŚLĄSKIE POŁUDNIE

606793205

POMORSKIE

696404179

WROCŁAW

600460883

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

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

62-100 Wągrowiec
ul. Gnieźnieńska 55
tel.: +48 67 262 83 25
fax: +48 67 262 38 01
wągrowiec@farbykabe.pl
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ARMASIL T AKORD
Silikonowa masa tynkarska do natrysku maszynowego

masy i zaprawy tynkarskie do natrysku maszynowego
Zalety nakładania tynku za pomocą technologii natryskowej
n szybsza aplikacja mas tynkarskich
n wyższa wydajność materiału
n wysoka przyczepność tynku
n łatwość tynkowania skomplikowanych elementów (zakrzywione i nieregularne kształty)
n równomierna i wyraźna faktura tynku
Kompletna linia mas i zapraw tynkarskich do natryskowego (mechanicznego) wykonywania ochronnodekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. Produkty charakteryzują
się łatwą aplikacją, wysoką wydajnością, a przede wszystkim wyjątkowo równomierną i wyraźną fakturą.
Szczególnie są zalecane do stosowania na dużych powierzchniach oraz na podłożach o zakrzywionych,
nieregularnych kształtach. W standardzie zawierają zabezpieczenie przed porostem glonów i grzybów.
Mogą być stosowane zarówno na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, wapiennocementowy i cementowy), jak i pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych.
Dostępne są w szerokiej palecie kolorów i grubości ziarna 1,5 mm. Przed nakładaniem tynku podłoże
wymaga zagruntowania odpowiednim preparatem gruntującym (PERMURO GT, NOVALIT GT, ARMASIL GT,
MINERALIT GT oraz MARMURIT GT).

Kolory mas tynkarskich: naturalna biel i wybrane kolory z wzornika KABE i wzornika NCS (przy tynkach
NOVALIT T i ARMASIL T tylko kolory możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych);
Grubość ziarna: 1,5 mm (przy tynku PERMURO AKORD również 1,0 i 2,0 mm);
Dostępne faktury: pełna (natryskowa),
Opakowania: 20 kg. - masy tynkarskie PERMURO AKORD, NOVALIT T AKORD, ARMASIL T AKORD,
25 kg. - zaprawa tynkarska MINERALIT T AKORD,
15 kg. - mozaikowa masa tynkarska MARMURIT AKORD;
Kolor zaprawy tynkarskiej: biały ;
Kolory mozaikowej masy tynkarskiej: wg. palety kolorów MARMURIT AKORD Farby KABE
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Najwyższa odporność na niekorzystne działanie czynników
atmosferycznych;
Wysoka odporność na zabrudzenia z efektem samoczyszczenia;
Wysoko wydajny;
Bardzo dobra przyczepność do podłoża;
Dodatkowo zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów;
Szybki i łatwy w nakładaniu.

NOVALIT T AKORD
Polikrzemianowa masa tynkarska do natrysku maszynowego
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Mineralny charakter;
Niskoalkaliczny odczyn (pH 8 - 9,5);
Odporny na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych;
Wysoko wydajny;
Bardzo dobra przyczepność do podłoża;
Dodatkowo zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów;
Szybki i łatwy w nakładaniu.

PERMURO AKORD
Akrylowa masa tynkarska do natrysku maszynowego
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Odporny na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych;
Wysoko wydajny;
Bardzo dobra przyczepność do podłoża;
Dodatkowo zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów;
Szeroka paleta kolorów;
Szybki i łatwy w nakładaniu.

MINERALIT T AKORD
Szlachetna mineralna zaprawa tynkarska do natrysku maszynowego
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Niepalna wyprawa tynkarska;
Estetyczna, biała i jednolita faktura wyprawy;
Mineralny charakter;
Wysoka paroprzepuszczalność;
Naturalna odporność na porost glonów i grzybów;
Duża wydajność;
Szybka i łatwa aplikacja.

MARMURIT AKORD
System komponowania mozaikowego tynku natryskowego
na bazie naturalnego kruszywa granitowego

DO NATRYSKU
MASZYNOWEGO
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Wysokie walory dekoracyjne wielobarwnej wyprawy tynkarskiej z połyskującą miką;
Gotowe kompozycje kolorystyczne na bazie naturalnego granitu;
Szybki proces przygotowania gotowego melanżu w systemie COLORATO;
Możliwość tworzenia również własnych kompozycji kolorystycznych;
Szybki i łatwy w nakładaniu techniką natryskową AKORD;
Wysoka przyczepność do podłoża;
Duża odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne;
Niska nasiąkliwość powierzchniowa i dobra paroprzepuszczalność;
Wysoka odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych.

