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Zapoznaj się ze sposobami, które pomogą Ci 
samodzielnie i w krótkim czasie przeprowadzić 
domowe metamorfozy. Przy użyciu przyjaznych 
dla zdrowia i środowiska szybkoschnących 
produktów Tikkurila spektakularnie odświeżysz 
wnętrze swojego domu.

Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej, przedstawione kolory w całej 
publikacji należy traktować jako poglądowe. Oryginalny kolor farby prosimy sprawdzić  
na wzornikach Tikkurila lub w dedykowanych kartach kolorów w punktach sprzedaży.



Salon nazywany jest sercem domu – nie bez po-
wodu. To strefa odpoczynku, miejsce, w którym spę-
dzasz czas z rodziną i spotykasz się z przyjaciółmi. 
Dlatego tak ważny jest jego wygląd. Twój salon wy-
maga zmian? Wprowadź nowe kolory ścian, drzwi, 
a nawet podłogi. Metamorfoza z farbami Tikkurila 
jest prostsza niż myślisz.

salon



drewniane drzwi
przed zmianą

drewniane drzwi
po zmianie

Raz, dwa, trzy i... nowe drzwi
Najpierw były drzwi... a dopiero później reszta mieszkania. 
Niczym wizytówka zapraszają do pomieszczeń skrytych 
za nimi. Sprawdź, jak łatwo możesz zmienić ich wygląd  
z emaliami Tikkurila. 

Twoje zdrowie jest najważniejsze. Możesz zadbać o nie, 
wybierając malowanie emaliami wodorozcieńczalnymi 
Tikkurila Everal Aqua. Produkty są rekomendowane przez 
Polskie Towarzystwo Alergologiczne.

Przed przystąpieniem do prac pamiętaj, aby zdjąć lub zabez-
pieczyć okucia, oszlifować i odpylić powierzchnię. Następnie 
można nałożyć odpowiedni podkład, np. Tikkurila Everal 
Aqua Primer. 

Najwygodniejszym sposobem malowania drzwi jest ściągnię-
cie ich z zawiasów i położenie na stabilnej powierzchni. Jeśli 
nie będzie takiej możliwości, malowanie należy zacząć od 
ramy oraz krawędzi drzwi. 

Przed malowaniem dokładnie wymieszaj emalię  
Tikkurila Everal Aqua. Kolejną warstwę nałóż po ok. 
4 godzinach. Całkowite utwardzenie następuje po ok. 2–3 
dniach, do tego czasu użytkuj drzwi ostrożnie.

drzwi po metamorfozie: 
emalia uniwersalna Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40 
kolor F496

ściana po metamorfozie: 
farba do ścian Tikkurila Optiva Matt 5
kolor F496 zobacz więcej na www.tikkurila.pl
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Nowa podłoga jak malowana
Naturalne drewno jest piękne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, 
by Twoja drewniana podłoga przeszła metamorfozę. Jeżeli 
masz duże wymagania kolorystyczne, z pewnością ucieszy 
Cię aż 13 tysięcy odcieni w palecie! 

Masz bogatą wyobraźnię? To świetnie, bo podczas tej 
metamorfozy jest ona Twoim jedynym ograniczeniem! 
Przy użyciu taśmy lub szablonu możesz stworzyć na swojej 
podłodze dowolny wzór. Co wybierzesz, może szachownicę? 

drewniana podłoga
przed zmianą

drewniana podłoga
po zmianie

Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić 
z zanieczyszczeń ograniczających przyczepność. W razie 
konieczności zeszlifować. Po szlifowaniu podłogę trzeba 
ponownie odkurzyć i umyć, aby nie pozostawały na niej  
resztki pyłu. Kiedy podłoga jest gładka i zmatowiona,  
można przystąpić do malowania. 

Farba podłogowa Tikkurila Betolux Akva nie wyma-
ga wcześniejszego użycia farby podkładowej, co znacznie 
przyspiesza cały proces malowania. Nałóż 2–3 warstwy 
produktu przy użyciu wałka z krótkim włosiem lub pędzla  
z włosiem syntetycznym (albo mieszanym). Najlepiej ma-
lować na raz kilka desek, wzdłuż ich długości.  

Produkt szybko schnie, dlatego warto zaplanować prace 
wcześniej, aby uniknąć łączenia warstw: suchej i mokrej.  
Produkt wysycha całkowicie po ok. 2 tygodniach. Osiąga 
wtedy ostateczną trwałość i odporność. W tym czasie należy 
unikać gruntownego czyszczenia powierzchni. Podłoga może 
być czyszczona za pomocą szczotki, mopa lub ścierki, przy 
użyciu neutralnego detergentu.

podłoga po metamorfozie: 
farba Tikkurila Betolux Akva
kolor S 0300N zobacz więcej na www.tikkurila.pl
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emalia Tikkurila Everal Aqua Matt 10
kolor J300

1

2

3

3

4

5

6

1 farba Tikkurila Betolux Akva
kolor V411

2

farba Tikkurila Betolux Akva
kolor S 0300N

3

emalia Tikkurila Everal Aqua 
Semi Matt 40 
kolor F421

5

emalia Tikkurila Everal Aqua 
Semi Matt 40
kolor F488

emalia Tikkurila Everal Aqua 
Matt 10 
kolor G442

4

6
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kuchnia

Przyjemnie urządzona kuchnia inspiruje do po-
dejmowania kulinarnych wyzwań. Jeśli marzysz  
o zmianie w swojej kuchni, sięgnij po farby Tikkurila 
i nadaj pomieszczeniu kompletnie nowy wygląd. 
Twoje szafki, glazura czy grzejnik zmienią się nie do 
poznania. Podejmiesz wyzwanie?



Nowe płytki, nowa kuchnia
Przestrzeń nad blatem jest ważnym elementem kuchni, 
nie tylko dekoracyjnym – musi być także odporna na in-
tensywne użytkowanie i czyszczenie. Dzięki połączeniu 
podkładu Tikkurila Otex Akva i emalii Tikkurila Everal 
Aqua odświeżysz swoje płytki kuchenne w sposób szybki  
i gwarantujący wytrzymałość.

Malując płytki w kuchni możesz wybrać dwa rozwiązania: 
emalię Tikkurila Everal Aqua w trzech stopniach połysku 
lub farbę nawierzchniową Tikkurila Optiva Semi Matt 20.

glazura
po zmianie

glazura
przed zmianą

Powierzchnię odtłuszczamy, np. preparatem Tikkurila 
Maalipesu rozcieńczonym wodą zgodnie z instrukcją na 
opakowaniu. W przypadku powierzchni, które podlegać będą 
częstemu zmywaniu, płytki można dodatkowo zmatowić przy 
użyciu drobnoziarnistego papieru ściernego. Następnie całą 
powierzchnię dokładnie odpylamy za pomocą szczotki lub 
odkurzacza.

Przed przystąpieniem do malowania nawierzchni wymieszaj 
dokładnie emalię Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40. 
Farbę najlepiej nakładać wałkiem, dbając o równomierne 
rozprowadzenie. Kolejną warstwę można nałożyć po upływie 
ok. 4 godzin. 

glazura po metamorfozie: 
podkład Tikkurila Otex Akva
nawierzchnia emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40
kolor K498

Kiedy powierzchnia jest już odpowiednio przygotowana, może-
my przystąpić do nakładania specjalistycznej farby gruntu-
jącej Tikkurila Otex Akva, zwiększającej przyczepność do 
podłoża. Jej aplikacja jest konieczna, ponieważ bez niej farba 
nawierzchniowa nie będzie miała wystarczającej przyczepności  
do trudnej powierzchni, jaką jest glazura. Powierzchnię można 
pomalować farbą nawierzchniową po ok. 5 godzinach.

zobacz więcej na www.tikkurila.pl
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Twoje nowe stare szafki
Lubisz swoje meble kuchenne, ale mimo wszystko od ja- 
kiegoś czasu intensywnie myślisz o wprowadzeniu małych 
albo nawet wielkich zmian? Emalia Tikkurila Everal Aqua 
oferuje aż trzy rozwiązania w wersji: mat, półmat i połysk. 
Wybieraj i... maluj!

Możesz im zaufać: emalie Tikkurila są przyjazne dla zdrowia 
i bezpieczne dla środowiska. Produkty te mają wyjątkowo 
szybki czas schnięcia, ich aplikacja jest przyjemna – zapach 
w trakcie malowania jest neutralny.

drewniane szafki
przed zmianą

drewniane szafki
po zmianie

Z powierzchni przeznaczonej do renowacji usunąć kurz, 
brud, plamy i inne luźne elementy z malowanej powierzchni.  
W razie potrzeby uzupełnić ubytki odpowiednią szpachlówką. 
Całą powierzchnię zagruntować przy pomocy Tikkurila  
Everal Aqua Primer.

Przed przystąpieniem do malowania nawierzchni wymieszaj 
dokładnie emalię Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40. 
Farbę najlepiej nakładać wałkiem, a na małe elementy, np. 
naroża – pędzlem, dbając o równomierne rozprowadzenie. 
Kolejną warstwę można nałożyć po upływie ok. 4 godzin. 

Przed umyciem narzędzi wytrzyj je, aby usunąć jak najwięcej 
emalii. Bezpośrednio po zakończeniu prac wyczyść je dokładnie 
pod bieżącą wodą. 

szafki po metamorfozie: 
emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40
kolor S 0300N zobacz więcej na www.tikkurila.pl
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Twój kaloryfer rozgrzany 
na nowo
Wbrew pozorom kaloryfer to bardzo ważny element  
w pomieszczeniu. Twój biały grzejnik nieco Ci się znudził, ale 
nie chcesz kupować nowego? Wybierz kolor emalii z bogatej 
palety Tikkurila Everal Aqua i odśwież wygląd kaloryfera!

Od dawna marzysz o designerskim grzejniku? Teraz masz 
go w zasięgu ręki – bogata paleta kolorystyczna pomoże Ci 
zmienić Twój dawny kaloryfer w kontrastowy akcent doda-
jący wnętrzu charakteru! Emalia jest odporna na działanie 
wysokich temperatur, dzięki czemu efekt pozostaje trwały 
w czasie.

kaloryfer
przed zmianą

kaloryfer
po zmianie

Powierzchnia grzejnika przed jego renowacją powinna być 
wyczyszczona i odtłuszczona. Fragmenty z widocznymi oznaka-
mi rdzy czyści się szczotką drucianą lub papierem ściernym. 
Jeżeli stara farba kaloryfera łuszczy się – trzeba ją usunąć, 
a odsłonięte metalowe części zagruntować farbą podkła- 
dową o właściwościach antykorozyjnych Tikkurila Rostex 
Super Akva. Grzejnik dobrze jest również przetrzeć pa-
pierem ściernym, by zmatowić powierzchnię, a następnie 
odpylić, np. przecierając ścierką lub używając odkurzacza.  
Na tak przygotowany kaloryfer można nakładać farbę na- 
wierzchniową. 

Przed przystąpieniem do malowania nawierzchni wymieszaj 
dokładnie emalię Tikkurila Everal Aqua 40. Farbę najlepiej 
nakładać pędzlem lub w przypadku grzejników płaskich – 
wałkiem, dbając o równomierne rozprowadzenie. Kolejną 
warstwę można nałożyć po upływie ok. 4 godzin. 

Przed umyciem narzędzi wytrzyj je, aby usunąć jak najwięcej 
emalii. Bezpośrednio po zakończeniu prac wyczyść je dokładnie 
pod bieżącą wodą. 

kaloryfer po metamorfozie: 
emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40
kolor K498 zobacz więcej na www.tikkurila.pl
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6

emalia Tikkurila Everal Aqua Matt 10
kolor L489

2

emalia Tikkurila Everal Aqua Matt 10
kolor  F370

3 farba Tikkurila Betolux Akva
kolor X375

5

emalia Tikkurila Everal Aqua Gloss 80
kolor  Y489

6

podkład Tikkurila Otex Akva, nawierzchnia emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40
kolor S 0300N

1

podkład Tikkurila Otex Akva 
nawierzchnia emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40
kolor F395

4

20 |  | 21kuchnia



łazienka

Twoja łazienka wymaga remontu, a Ty nie bardzo 
masz na to czas i fundusze? Wybierając produkty 
Tikkurila, możesz samodzielnie zmienić jej wygląd. 
Przemaluj płytki i elementy dekoracyjne, stwórz 
własne domowe SPA.



Metamorfoza Twojej łazienki
Zawsze przerażały Cię remonty? Koniec strachu! Korzysta-
jąc z produktów Tikkurila, dokonasz wielkich zmian – przy 
małych nakładach pracy. Połączenie podkładu Tikkurila 
Otex Akva i farby nawierzchniowej Tikkurila Optiva Semi 
Matt 20 pomoże Ci całkowicie odmienić wygląd Twojej  
łazienki. 

 Malując płytki w łazience, możesz wybrać dwa rozwiązania: 
farbę nawierzchniową Tikkurila Optiva Semi Matt 20 lub 
emalię Tikkurila Everal Aqua w trzech stopniach połysku 
do wyboru. 

glazura
przed zmianą

glazura
po zmianie

Całość odtłuszczamy np. preparatem Tikkurila Maalipesu 
rozcieńczonym wodą zgodnie z instrukcją na opakowaniu. 
Następnie całą powierzchnię dokładnie odpylamy przy 
użyciu szczotki lub odkurzacza.

Kiedy powierzchnia jest już odpowiednio przygotowa-
na, możemy przystąpić do nakładania farby gruntującej  
Tikkurila Otex Akva. Jej aplikacja jest konieczna, po-
nieważ bez niej farba nawierzchniowa nie będzie miała 
wystarczającej przyczepności do trudnej powierzchni, jaką 
jest glazura. Powierzchnię można pomalować farbą na- 
wierzchniową po ok. 5 godzinach.

Na tak przygotowaną powierzchnię można nakładać farbę 
nawierzchniową, np. Tikkurila Optiva Semi Matt 20. Farbę 
nakładamy, dbając o jej równomierne rozprowadzenie, zwraca-
jąc szczególną uwagę na fugi. Pozostawiamy do wyschnięcia na 
min. 4 godziny. Po tym czasie można nałożyć drugą warstwę.
Po malowaniu użytkować ostrożnie przez ok. 2 tygodnie do 
czasu całkowitego utwardzenia farby.

glazura po metamorfozie: 
podkład Tikkurila Otex Akva
farba nawierzchniowa Tikkurila Optiva Semi Matt 20
kolor V366

1

farba nawierzchniowa 
Tikkurila Optiva Semi Matt 20
kolor S 0300N

1

zobacz więcej na www.tikkurila.pl
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Jak w nowym zwierciadle
Charakter łazience nadają także elementy dekoracyjne. 
Odśwież ramę lustra, a stanie się ona ciekawym akcentem 
odmienionego pomieszczenia. Sprawdź, jakie to proste  
z emalią Tikkurila Everal Aqua!

W głowie masz już pewien kolor, pozostało tylko go zdobyć? 
Możliwość barwienia pozwoli uzyskać emalię w dowolnym 
kolorze, dopasować ją do wystroju wnętrza lub stworzyć 
kontrastowy akcent. Skorzystaj z możliwości wyboru dowol-
nego koloru dopasowanego do innych odcieni we wnętrzu. 

metalowa rama lustra
przed zmianą

metalowa rama lustra
po zmianie

Przed przystąpieniem do prac należy usunąć brud, plamy, 
luźne elementy z malowanej powierzchni. W przypadku, gdy 
na powierzchni jest rdza, usunąć ją i zagruntować  produktem 
do metalu Tikkurila Rostex Super Akva.

Pomalować całość farbą nawierzchniową, np. Tikkurila  
Everal Aqua o wybranym stopniu połysku. Przed przystąpie- 
niem do malowania nawierzchni wymieszaj dokładnie 
emalię. Produkt najlepiej nakładać małym wałkiem lub 
pędzlem, dbając o równomierne rozprowadzenie. Kolejną 
warstwę można nałożyć po upływie ok. 4 godzin. 

Przed umyciem narzędzi wytrzyj je, aby usunąć jak najwięcej 
emalii. Bezpośrednio po zakończeniu prac wyczyść je dokładnie 
pod bieżącą wodą. 

rama po metamorfozie: 
emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40
kolor S366

farba nawierzchniowa 
Tikkurila Optiva Semi Matt 20
kolor S 0300N

1

1

zobacz więcej na www.tikkurila.pl
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emalia Tikkurila Everal Aqua Matt 10
kolor H390

farba nawierzchniowa Tikkurila Optiva Semi Matt 20
kolor G357

1 2

2

4

3

1

farba Tikkurila Optiva Semi Matt 20
kolor H499

3

emalia Tikkurila Everal Aqua Gloss 80
kolor S499

4

emalia Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40 
kolor L409

5

5
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* z wyłączeniem przestrzeni pod prysznicem

meble, np. fronty kuchenne, szafki, 
stoliki, krzesła

drzwi, ramy okienne, listwy przypodło-
gowe, parapety, kaloryfery

ramki obrazków, poręcze

boazeria na ścianie, suficie, 
lamperia

panele ścienne, sufitowe

kaloryfery

szkło, PVC, aluminium

schody, podłoga

glazura w kuchni, w łazience   
z wyłączeniem miejsca w kabinie 

prysznicowej

ściany w salonie, sypialni

ściany w miejscach narażonych  
na częste zabrudzenia,  

np. korytarze, pokoje dziecięce

ściany w łazience* oraz w kuchni 
pomiędzy blatem a szafkami

emalie uniwersalne podkładfarba farba farba farba farba farba 

POWIERZCHNIE 
DREWNIANE / METALOWE

TRUDNE / NIETYPOWE 
POWIERZCHNIE

POWIERZCHNIE  
BETONOWE ŚCIANY / TYNKI  GIPSOWE, PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWE

Tikkurila EVERAL AQUA
3 stopnie połysku: 

mat 10, półmat 40, połysk 80

tylko 
40 i 80

 Tikkurila OTEX AKVATikkurila BETOLUX AKVA Tikkurila OPTIVA 
CERAMIC SUPER MATT 3

Tikkurila OPTIVA 
MATT 5

Tikkurila OPTIVA 
SATIN MATT 7

Tikkurila OPTIVA 
SEMI MATT 20

Tikkurila BETOLUX AKVA

dobierz
odpowiedni
produkt
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Tikkurila EVERAL AQUA

Linia emalii uniwersalnych w trzech stopniach połysku: mat 10, półmat 
40, połysk 80, do metalu i drewna na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.  
Nadaje pomalowanej powierzchni wysoką odporność na zmienne warunki 
atmosferyczne, działanie promieni UV, uszkodzenia mechaniczne oraz na 
podwyższoną temperaturę (emalia polecana jest m.in. do kaloryferów). 

Posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Szybko 
schnie oraz posiada neutralny zapach w trakcie malowania. W połącz- 
eniu z podkładem Tikkurila Otex Akva emalie mogą być użyte do poma-
lowania glazury w kuchni lub łazience (z wyłączeniem powierzchni pod 
prysznicem).

Kolorystyka: Szeroka paleta ponad 13 tys. kolorów z wzorników: 
Tikkurila Symphony, Tikkurila Deco Grey, NCS i RAL

Wydajność: do 14 m2/l przy jednokrotnej aplikacji

Dostępne pojemności: 0,45 l (dla matu i półmatu), 0,9 l, 2,7 l, 9 l

• przyjazne dla zdrowia i środowiska
• bogata paleta kolorów

• szybki czas schnięcia
• neutralny zapach w trakcie malowania

 Tikkurila OTEX AKVA

Szybkoschnąca, wodorozcieńczalna farba do gruntowania, poprawiająca 
przyczepność farb nawierzchniowych do problematycznych podłoży.  

Dobrze przylega na powierzchniach wymagających specjalnej przyczep-
ności, takich jak: szkło, płytki, powierzchnie z włókna szklanego, melaminy, 
plastik PVC, aluminium, ocynkowane blachy oraz powierzchnie malowane 
farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi. Produkt można stosować 
także na powierzchnie drewniane, płyty pilśniowe i wiórowe, powierzchnie 

metalowe wewnątrz suchych pomieszczeń. 

Kolorystyka: Wybrana kolorystyka z wzornika Tikkurila Symphony 

Wydajność: 6-8 m2/l – przy jednokrotnej aplikacji

Dostępne pojemności: 0,9 l, 2,7 l

Tikkurila OPTIVA

Farby z linii Tikkurila Optiva to najnowszej generacji, wodorozcieńczalne 
lateksowe farby akrylowo-kompozytowe, opracowane z wykorzystaniem 
nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej właściwości barierowe 
pomalowanej powierzchni. Przeznaczone do dekoracyjno-ochronnego 

malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Farby są przyjazne dla zdrowia i środowiska, posiadają rekomenda-
cję Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz międzynarodowy  
Certyfikat Ecolabel. Wyróżniają się najwyższymi parametrami, m.in.  
najwyższą odpornością na zmywanie i szorowanie – 1 klasa (PN-EN 13300).

Kolorystyka: Szeroka paleta ponad 13 tys. kolorów z wzorników: 
Tikkurila Symphony, Tikkurila Deco Grey, NCS i RAL

Wydajność: do 16 m2/l przy jednokrotnym malowaniu

Dostępne pojemności: 0,45 l (tester koloru dla Tikkurila Optiva Matt 5), 
0,9 l, 2,7 l, 9 l

Tikkurila BETOLUX AKVA

Farba przeznaczona do malowania betonowych, metalowych i drewnianych 
podłóg. Sprawdzi się także przy betonowych podłogach w saunach czy 
pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Odpowiednia również do 
drewnianych, metalowych i betonowych podłóg wewnątrz pomieszczeń  
w niewielkim stopniu narażonych na mechaniczną i chemiczną eksploatację.

Kolorystyka: Karta kolorów Tikkurila Floor Paints. Wybrana kolorystyka  
z wzornika Tikkurila Symphony.

Wydajność:  5-7 m2/l – powierzchnie drewniane i betonowe  
przy jednokrotnej aplikacji 
15 m2/l – powierzchnie metalowe przy jednokrotnej aplikacji

Dostępne pojemności: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

poznaj 
nasze 
produkty

32 |  | 33opis produktów



Odwiedź nas w internecie i zobacz, jak bogaty 
jest świat kolorów Tikkurila! Skorzystaj z video- 
poradników, poznawaj nowości i oglądaj piękne 
zdjęcia. 

Uzyskaj porady od doradców w live chat  
on-line na stronie www.tikkurila.pl. Przeczytaj 
eksperckie teksty i zobacz nasz świat od kuchni.

Do zobaczenia na:

 Tikkurila. Potęga kolorów
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Tikkurila Polska S.A.
ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, Polska
infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55
www.tikkurila.pl

Dołącz do nas


