
TIKKURILA MASTER SOLUTION

Ochrona powierzchni 
dachów wykonanych  
z metalu



TIKKURILA MASTER SOLUTION

Dobrze utrzymany metalowy dach może być użytkowany przez wiele lat, co jest 

trwałą i opłacalną inwestycją w porównaniu z zastąpieniem go nowym. Wymaga 

to jednak terminowej interwencji i zabezpieczenia go środkami wysokiej jakości. 

Tikkurila Master Solution do zabezpieczenia metalowych dachów obejmuje 

produkty chroniące je przed korozją i rdzą.

Na metalowe dachy wpływają czynniki atmosferyczne. Często dochodzi do 

uszkodzeń spowodowanych korozją, a zimą naprzemienne zamarzanie  

i rozmarzanie może uszkodzić konstrukcję i jej złącza. Ekspozycja metalu 

na zimno i ciepło może spowodować zmęczenie materiału i w konsekwencji 

pękanie. Metalowe dachy często szpecą rdzawe plamy, które powodują 

powstanie w nich dziur, umożliwiających przedostawanie się wody, nieuchronnie 

prowadzącej do szkód.

Innymi słowy, metalowe dachy są bardzo podatne na działanie czynników 

atmosferycznych, wilgoci, opadów deszczu i śniegu oraz skoków temperatury. 

Wiatr to czynnik, który w najmniejszym stopniu przyczynia się do uszkodzeń 

takich, które można naprawić za pomocą farby, dlatego ważne jest, aby 

zabezpieczać je w odpowiednim czasie, zanim dojdzie do uszkodzeń. Nasze 

produkty z serii Tikkurila Master Solution do metalowych dachów podlegają 

dokładnym testom i zapewniają dobrą, długoterminową ochronę przed 

uszkodzeniami spowodowanymi przez warunki atmosferyczne.

Zalecenie Producenta: 
Tikkurila Master Solution poleca 
następujące produkty do dachów 
metalowych: Tikkurila Isoxyde, 
Tikkurila Metal Primer WB oraz 
Tikkurila RustConverter.

PRODUKTY TIKKURILA 

MASTER SOLUTION SŁUŻĄ DO 

ZABEZPIECZENIA NARAŻONYCH 

NA CZYNNIKI ZEWNĘTRZE 

METALOWYCH DACHÓW PRZED 

KOROZJĄ I RDZĄ. FARBA 

DACHOWA TIKKURILA ISOXYDE 

NIE WYMAGA PODKŁADU. MOŻE 

BYĆ RÓWNIEŻ STOSOWANA NA 

DACHACH OCYNKOWANYCH.

Tikkurila Isoxyde zachowuje wysoką 

elastyczność nawet przy położeniu 

go w grubych warstwach. Oprócz 

zdolności do wiązania się z dachami 

ocynkowanymi i wykonanymi z innych 

metali, Tikkurila Isoxyde zapewnia 

długotrwałą ochronę antykorozyjną.

Nasze produkty z serii Tikkurila 

Master Solution do metalowych 

dachów podlegają dokładnym testom 

i zapewniają dobrą długoterminową 

ochronę. Dobrze wiążą się z 

powierzchniami, które już wcześniej były 

pomalowane. Nie blakną i przez wiele lat 

bez problemu radzą sobie z ulewnymi 

opadami czy intensywnymi promieniami 

słońca.

Profesjonalne 
rozwiązanie 
w zakresie 
ochrony 
dachów



Tikkurila Isoxyde

PRZEZNACZENIE

Powierzchnie wykonane z metalu, 
aluminium, cynku (ocynkowane). 
Dobrze wiąże się również ze 
starymi powłokami poliestrowymi, 
alkidowymi oraz pokrytymi 
plastizolem.

ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Odporność na na białą korozję, 
doskonała stabilność chemiczna, 
odporność na warunki 
atmosferyczne, skuteczna 
ochrona antykorozyjna i wysoka 
elastyczność. Farba zawiera 
pigmenty antykorozyjne, w 
związku z czym nie potrzebuje już 
farby podkładowej.

KOLOR 

Dostępny w gotowych kolorach: 
biały, czarny, antracytowy, 
antracytowy ciemny, jasnoszary, 
ciemnobrązowy, ceglasty, 
bordowy.

STOPIEŃ POŁYSKU

8–10.

Tikkurila Metal Primer WB

PRZEZNACZENIE

Powierzchnie z blach stalowych 
i wstępnie lakierowane powłoki 
elewacyjne wykonane ze stali 
(np. pokryte plastizolem). Farbę 
po pomalowaniu i wyschnięciu 
należy zamalować odpowiednim 
produktem nawierzchniowym 
jak Tikkurila Isonit 20, Tikkurila 
Isoxyde, Tikkurila Isonit Non- 
-Reflective czy Tikkurila Rubber.

ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Doskonała przyczepność do 
malowanej powierzchni oraz dla 
kolejnych warstw farby. Zapewnia 
wysoką ochronę antykorozyjną.

 

KOLOR 

Szary.

Tikkurila RustConverter

PRZEZNACZENIE

Pokryte rdzą powierzchnie 
wykonane z metalu lub stopów 
żelaza. Tikkurila RustConverter 
należy nakładać wyłącznie na 
pordzewiałe powierzchnie, które 
następnie trzeba pomalować.

ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Reaguje chemicznie z rdzą  
i tworzy stabilną powierzchnię 
odporną na wilgoć. Zapobiega 
rozprzestrzenianiu się rdzy.

KOLOR 

Kolor w opakowaniu: ciemnoszary. 
Kolor w kontakcie z rdzą: czarny.



Tikkurila Master Solution to wiodące na rynku rozwiązania  

do powierzchni zewnętrznych, które nadają nowe życie 

dachom. Oferta, proces i produkty są własnością Tikkurila  

i są dostarczane do właścicieli domów i obiektów komercyjnych 

przez lokalnych kontrahentów.
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