
Farba proszkowa 
do wymagających konstrukcji 
fasadowych i innych elementów 
zewnętrznych wystawionych 
na działanie czynników 
atmosferycznych. 
POLYFLEX® PES-135 to farba proszkowa 
na bazie poliestru o bardzo wysokiej 
odporności na czynniki atmosferyczne  
do wszystkich elementów konstrukcyjnych 
fasad i produktów zewnętrznych 
wystawionych na działanie pogody.

POLYFLEX® PES-135
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Zmienne warunki środowiskowe i atmosferyczne, 
rosnące oczekiwania wobec odpowiedniej jakości 
utrzymania budynków, oraz chęć architektonicznej 
swobody wymagają wykonywania powłok o znako-
mitych właściwościach szczególnie na elementach 
fasadowych. 

Nasza sprawdzająca się od lat i stale udoskonalana jakość 
produktów fasadowych  POLYFLEX® PES-135 spełnia wszystkie 
wymogi nowoczesnej powłoki fasadowej z farby proszkowej. 
Dzięki użyciu znakomitych środków wiążących i pigmentów 
o wysokim profilu odporności utrzymania połysku , odcienia  
i odporności na kredowanie POLYFLEX® PES-135  jest znakomitym 
systemem powlekania o sprawdzonej i uznanej jakości.  

Duża różnorodność odcieni i powierzchni POLYFLEX® PES-135 
nie ogranicza twórczej kreatywności architektów.

POLYFLEX® PES-135 spełnia wysokie międzynarodowe standardy 
jakości eleganckiej powłoki fasadowej.

Farba proszkowa do eleganckich fasad i elementów zewnętrznych 
wystawionych na działanie czynników atmosferycznych 

POLYFLEX® PES-135

POLYFLEX® PES-135 
Wysoka jakość... Państwa zysk
Estetyka i trwałość

 – Dobra odporność na działanie promieni słonecznych 
i czynników atmosferycznych POLYFLEX® PES-135 gwarantuje 
zachowanie połysku i stabilność odcienia.

 – Oprócz wielu różnych odcieni powierzchni w różnych 
stopniach połysku POLYFLEX® PES-135 umożliwia też piękne  
i trwałe efekty perłowo-metaliczne. 

 – Do dyspozycji architektów oddano również powierzchnie  
o różnych strukturach (nie wszystkie rodzaje struktur 
posiadają certyfikaty).

 – W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem powierzchni 
POLYFLEX® PES-135 zapewnia znakomitą ochronę 
antykorozyjną.

Sprawdzona jakość
POLYFLEX® PES-135 posiada międzynarodowe znaki jakości  
– certyfikat pierwszej klasy Qualicoat i/lub GSB International.

Ekologia/Bezpieczeństwo
– brak TGIC
– przyjazny środowisku proces produkcji

Wysoka ekonomiczność
– wysoka wydajność
– gwarantowane znakomite efekty
– odporność na piece opalane gazem 
– odporność na przepalenie
– bardzo dobra siła krycia

Różnorodne właściwości
– wysoka stabilność magazynowa podczas składowania
– bardzo wysoka odporność na rosę i mgłę solną
– bardzo dobre właściwości mechaniczne



stopień połysku

połysk

satyna

jedwabisty mat

drobna  
struktura mat

Efekt Corona/Tribo Pearl-Metallic Pearl-Metallic  
    bondowany

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓

Systemy z certyfikatem GSB International i/lub Qualicoat

Nasz asortyment ...  Państwa wybór
POLYFLEX® PES-135 jest dostępny w bardzo szerokiej palecie 
odcieni, jak RAL, RAL-Design, NCS, Pearl-Metallic albo według 
dowolnego, przedłożonego wzoru kolorystycznego.  

POLYFLEX® PES-135 dostępny jest w wersji gładkiej w różnych stop-
niach połysku, jak również w wielu rodzajach struktur.

Duża liczba odcieni RAL jest dostępna prosto z magazynu.

Zastosowanie ... Państwa korzyści
POLYFLEX® PES-135 został celowo opracowany do malowania podłoży 
aluminiowych. Z wyjątkiem farby proszkowej Effekt Pearl-Metallic 
większość typów POLYFLEX® PES-135 można nakładać zarówno 
pistoletami Corona, jak też Tribo. Do aplikacji farby proszkowej 
Effekt Pearl-Metallic POLYFLEX® PES-135 polecamy zalecamy pistolet 
Corona. 

Przykłady zastosowania
Poniższe przykłady stanowią wybór spośród wielu 
możliwości zastosowania POLYFLEX® PES-135
– fasady aluminiowe
– profile aluminiowe
– rolety, okiennice, żaluzje
– okna metalowe
– skrzynki na listy 
– ogrodzenia
– inne elementy konstrukcyjne fasad

Aby POLYFLEX® PES-135 stworzył wysokiej jakości powłokę, 
odporną na czynniki atmosferyczne, malowane detale należy 
przed aplikacją poddać wstępnej obróbce, stosownie do ich 
przeznaczenia, według dyrektyw odpowiednich stowarzyszeń   
i własnej kontroli jakości.

Właściwości techniczne mogą różnić się u poszczególnych 
artykułułach serii POLYFLEX® PES-135. Odsyłamy do instrukcji 
specyficznej dla konkretnego artykułu. 



POLYFLEX® PES-135Farby KABE

Zarówno Państwo jak i Państwa klienci zyskują na stosowaniu 
wysokiej jakości produktów - niezawodnego i dynamicznego 
szwajcarskiego przedsiębiorstwa rodzinnego.

– rozmaite usługi i pomoc 
– własny ośrodek badawczy z dobrze rozbudowaną  
    infrastrukturą laboratoryjną 
– optymalna wielkość zakładu ze sprawnymi strukturami 
– krótkie ścieżki decyzyjne niezależne od koncernu  
    w Szwajcarii
– pionier w ochronie środowiska 
– niepowtarzalny w całej branży system utylizacji 
  i recyklingu
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Wartość dodana – POLYFLEX® Farby proszkowe

Farby KABE Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
tel. +48 32 204 64 60, fax +48 32 204 64 66, proszkowe@farbykabe.pl, www.farbykabe.pl


