
TIKKURILA MASTER SOLUTION

Ochrona dachów 
wykonanych z dachówek 
betonowych i gontów 
oraz pap bitumicznych



TIKKURILA MASTER SOLUTION

Tikkurila Isonit dosłownie ożywia dachówki betonowe. Wydłuża trwałość 

użytkową dachu o wiele lat, który – dzięki zastosowaniu naszych produktów 

– będzie wyglądać jak nowy. To profesjonalne rozwiązanie stanowi niewielką 

inwestycję i jest lepszą alternatywą niż wymiana całego dachu. Nie wspominając 

już o tym, że codziennie możesz cieszyć się wyglądem odnowionego dachu, który 

zwiększa również wartość rynkową całego domu.

Pierwsze dachówki betonowe zostały ułożone ponad 50 lat temu i nadal nie uległy 

zniszczeniu. Niestety wiele starych dachów szpecą szorstkie powierzchnie, mech, 

pleśń czy inne naloty. Jeżeli twój dach zostanie pokryty produktami Tikkurila 

Master Solution w odpowiednim czasie, zyska nowe życie w ciągu zaledwie paru 

dni.

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY, 

WZMOCNIENIE DACHU I OSIĄGNIĘCIE 

SATYSFAKCJONUJĄCYCH  

I TRWAŁYCH REZULTATÓW. 

EKONOMICZNA ALTERNATYWA 

W STOSUNKU DO INWESTYCJI 

W NOWY DACH.

MOŻLIWOŚĆ NADANIA DACHOWI 

NOWEGO WYGLĄDU

Dach zyskuje nowy wygląd, a pokrycie 

dachowe ma zapewnioną ochronę przed 

deszczem, śniegiem, słońcem i innymi 

czynnikami atmosferycznymi.

NIEZWYKLE MOCNA POWIERZCHNIA

Produkty Tikkurila Rubber, Tikkurila 

Isonit 20 i Tikkurila Isonit Non Reflective 

są stale ulepszane i testowane. Powłoki 

te stosuje się w wielu krajach o bardzo 

zróżnicowanym klimacie.

PRZEDŁUŻA OKRES 

UŻYTKOWANIA DACHU

Powłoka dachu chroni przed wiatrem  

i innymi czynnikami atmosferycznymi 

zabezpieczając dach na wiele lat. 

Spodziewane wydłużenie okresu jego 

użytkowania aż o 15 lat.

ODPOWIEDZIALNA TECHNOLOGIA 

NA KAŻDYM KROKU

Powłoka dachowa Tikkurila Isonit 20  

i Tikkurila Isonit Non Reflective zapewnia 

niezwykłą odporność, trwałość koloru  

i elastyczność powierzchni.

Tikkurila 
Isonit nadaje 
dachówkom 
betonowym  
nowe życie



Tikkurila Isonit 20

WODOROZCIEŃCZALNA FARBA NA DACHY Z DACHÓWEK 
BETONOWYCH, BLACHODACHÓWEK ORAZ ETERNITU.

PRZEZNACZENIE

Powierzchnie dachowe wykonane 
z betonu oraz zagruntowane 
blachy dachowe oraz płyty 
eternitowe.

ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Trwałość kolorów, łatwość 
aplikacji, odporność na warunki 
atmosferyczne już po 1 godzinie 
od pomalowania, bardzo dobra 
przyczepność do malowanej 
powierzchni, wodoodporność  
i elastyczność.

KOLOR 

Dostępny w gotowych kolorach 
(czarny, antracytowy, antracytowy 
ciemny, jasnoszary, szary 
aluminium, ciemnobrązowy, 
czerwonobrązowy, ceglasty, 
ceglasty ciemny, bordowy)  
i w bazach LA i LC.

STOPIEŃ POŁYSKU

20.

Tikkurila Rubber

WODOROZCIEŃCZALNA FARBA DO DACHÓW BITUMICZNYCH.

PRZEZNACZENIE

Do malowania starych pokryć 
dachowych wykonanych z gontów 
bitumicznych, pap bitumicznych 
oraz płyt eternitowych, dachówek 
betonowych po uprzednim 
zagruntowaniu farbą Tikkurila 
Eternit Primer.

ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Duża elastyczność, trwałość 
kolorów, odporność na warunki 
atmosferyczne, wysoka 
przyczepność do podłoża, 
wodoodporność, elastyczność 
powierzchni.

KOLOR 

Dostępny w gotowych kolorach 
(czarny, antracytowy, antracytowy 
ciemny, jasnoszary, szary 
aluminium, ciemnobrązowy, 
czerwonobrązowy, ceglasty, 
ceglasty ciemny, bordowy)  
i w bazach LA i LC.

STOPIEŃ POŁYSKU

5–6.

Tikkurila Eternit Primer

PRZEZNACZENIE

Podkład Tikkurila Eternit Primer 
może być stosowany na dachach 
wykonanych z płyt eternitowych  
i betonu. Podkład ten musi być 
zawsze pokryty warstwą farby 
nawierzchniowej Tikkurila Isonit 
20, Tikkurila Isonit Non Reflective 
lub Tikkurila Rubber.

ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Wysoka przyczepność do 
malowanej powierzchni, okrywa 
i wiąże luźne włókna, zapobiega 
uwalnianiu się niebezpiecznych 
włókien z płyt azbestowych, 
wypełnia mikroskopijne otwory  
w malowanej powierzchni, 
poprawia kondycję i właściwości 
pokryć wykonanych z płyt 
włóknisto-cementowych i eternitu, 
tworząc system do renowacji 
dachu.

KOLOR 

Dostępny w gotowych kolorach: 
czarny, antracytowy ciemny, 
czerwonobrązowy.

STOPIEŃ POŁYSKU

Nie dotyczy.

Tikkurila Isonit Non Reflective

WODOROZCIEŃCZALNA, GŁĘBOKO MATOWA FARBA DO DACHÓW.

PRZEZNACZENIE

Materiały dachowe wykonane  
z betonu i zagruntowane blachy 
dachowe z metalu.

ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Trwały kolor, odporność na 
warunki atmosferyczne, odporność 
na wodę, elastyczna i sprężysta 
powierzchnia.

KOLOR 

Dostępny w gotowych kolorach: 
czarny, antracytowy ciemny.

STOPIEŃ POŁYSKU

5.



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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