
TIKKURILA MASTER SOLUTION

Ochrona wszystkich 
powierzchni pionowych 
i poziomych



TIKKURILA MASTER SOLUTION

Powierzchnie chronione przed wnikaniem wody w głąb, stanowią podłoże 

niepodatne na rozwój mchu i glonów oraz nie są tak narażone na szkody 

spowodowane przez mróz. Dodatkowo jeżeli wilgotne powierzchnie nie zostaną 

odpowiednio zabezpieczone, finalnie dojdzie do ich odbarwienia.

Tikkurila opracowała produkty impregnacyjne, które zapewniają bardzo dobrą 

ochronę powierzchni i ułatwiają utrzymanie dachów, fasad i innych powierzchni 

w czystości, bez widocznych nalotów biologicznych, które w konsekwencji 

mogą wpłynąć na zniszczenie materiału. Dzięki produktom Tikkurila Master 

Solution, nasi wykonawcy pomogą Ci skutecznie i komfortowo zabezpieczyć 

poziome i pionowe powierzchnie domu przed wszystkimi innymi warunkami 

atmosferycznymi oraz wiatrem. Bez nieustannej konieczności nakładania farby.

Tikkurila Master Solution stanowi przemyślaną i trwałą alternatywę do 

przeprowadzenia gruntownych prac renowacyjnych czy też budowania nowych 

powierzchni. Proces impregnacji został zaprojektowany z myślą o zachowaniu 

oryginalnego naturalnego wyglądu danej powierzchni. Produkty hydroizolacyjne 

aktywnie wiążą się z powierzchniami mineralnymi i są optycznie niewidoczne. 

Właściwości hydrofobowe zaimpregnowanej powierzchni zapobiegają 

powstawaniu plam i zabrudzeń oraz zmniejszają ryzyko wystąpienia wykwitów 

solnych i uszkodzeń spowodowanych przez mróz.

Niewidoczna  
osłona przed  
wilgocią i 
niesprzyjającymi 
warunkami  
atmosferycznymi

IMPREGNUJESZ SWOJE BUTY. A CO 

Z DOMEM? TIKKURILA HYDROBLOCK 

WB JEST RÓWNIE SKUTECZNY JAK 

NIEDOSTRZEGALNY. TIKKURILA 

HYDROBLOCK WB MOŻE CHRONIĆ 

DACH, ŚCIANY I WSZYSTKIE INNE 

POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE.

INTELIGENTNA OCHRONA

Tikkurila HydroBlock WB chroni 

powierzchnie budynku przed 

pęknięciami spowodowanymi przez 

mróz, wodę i inne czynniki zewnętrzne.



Tikkurila HydroBlock WB

PREPARAT NA BAZIE WODY, SZCZEGÓLNIE NADAJE SIĘ DO 
POWIERZCHNI NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE WODY I WILGOCI.

PRZEZNACZENIE

Kostki brukowe, powierzchnie  
z płyt mineralnych, fasady 
wykonane z materiałów 
mineralnych, takich jak cegła, 
wapień, zaprawa, piaskowiec, 
granit i tynki mineralne.

ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Wodoodporna powierzchnia 
przepuszcza parę wodną wewnątrz 
struktury, ogranicza wytrącanie 
się soli na powierzchni, eliminuje 
uszkodzenia spowodowane przez 
mróz, hamuje rozwój glonów  
i zielonych nalotów.

KOLOR 

Bezbarwny.
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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.


