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Marka Tikkurila już od ponad 160 lat jest ekspertem w zakresie innowacyjnych 
produktów do ochrony i dekoracji powierzchni. Nasi specjaliści nieustannie pracują nad 
podnoszeniem jakości oferowanych produktów, a także dostarczaniem kompleksowych 
rozwiązań w oparciu o wykorzystanie najnowocześniejszych technologii. 

Ponad 160 lat  
doświadczenia

   Innowacyjne produkty wysokiej jakości

   Dbałość o zdrowie i środowisko potwierdzona licznymi certyfikatami

   Profesjonalne doradztwo technologiczne 

   Kompleksowe rozwiązania 

   Produkty doceniane i rekomendowane  przez specjalistów rynku budowlanego 
     oraz konsumentów

EU Ecolabel : FI/044/001
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FARBY DO ŚCIAN I  SUFITÓW

LINIA FARB TIKKURILA OPTIVA
TECHNOLOGIA ENKAPSULACJI

Bardzo dobra siła krycia farby
Podwyższona odporność powłoki na plamy i zabrudzenia
Zwiększona odporność powłoki na brud i kurz
Zmniejszony efekt solny (zmniejsza efekt wypłukiwania soli w starych budynkach, kościołach, muzeach itp.)

EKSTREMALNA TRWAŁOŚĆ

Wykończenie o jednolitym połysku
Jednorodna i łatwa do uzyskania struktura powłoki
Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (EN 13300)
Trwałość koloru w czasie

PRZYJAZNA DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

Produkt nie zawiera rozpuszczalników organicznych: 0% LZO (oznaczone wg normy PN-EN ISO 11890:2)
Ekologiczna receptura i najwyższa jakość – potwierdzone certyfikatem Ecolabel
Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Składniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego REACH, którego 
celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska
Farba spełnia wymagania z zakresu VOC dla farb w wielokryterialnym systemie certyfikacji BREEAM 
International*
Farba spełnia wymagania ustanowione przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) oraz 
niemiecki Komitet ds. Zdrowotnej Oceny Wyrobów Budowlanych (AgBB), a także wymagania znajdujące 
się w belgijskim dekrecie królewskim ustanawiającym limity emisyjne dla materiałów budowlanych 
stosowanych wewnątrz

 * Z wyłączeniem pomieszczeń narażonych na zwiększoną wilgotność.
  Zapoznaj się ze szczegółami w Deklaracji Producenta dotyczącej systemu BREEAM International.

ZASTOSOWANIE (cała linia): KOLORYSTYKA:
STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń 
mieszkalnych, biurowych i użyteczności 
publicznej. Płyty kartonowo-gipsowe, tynki 
gipsowe, tynki cementowo-wapienne, 
podłoża betonowe oraz renowacja starych 
wymalowań.

Wszystkie kolory 
z wzorników: 
Tikkurila 
Symphony, NCS, 
RAL.

Głęboki mat, 
mat,  
satynowy mat, 
półmat.

Tikkurila Optiva Primer.  
W przypadku luźno związanego 
podłoża zagruntować preparatem 
Tikkurila Suprabilit.

8−16 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.

0,09 l; 0,45 l (testery 
dla Tikkurila Optiva 
Matt 5)
0,9 l, 2,7 l, 9 l
18 l (Tikkurila Optiva 
Matt 5)

TIKKURILA OPTIVA CERAMIC SUPER MATT 3
Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, 
do barwienia, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii ceramicznej

   Unikatowa zdolność regeneracji matowej powłoki poprzez  
przetarcie ściany suchą lub mokrą tkaniną

   Technologia ceramiczna gwarantuje głęboki mat bez widocznych 
wybłyszczeń

Zalecane pomieszczenia: salony, sypialnie
Stopień połysku: głęboki mat

TIKKURILA OPTIVA MATT 5
Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, 
do barwienia 

Zalecane pomieszczenia: salony, sypialnie, pokoje dziecięce
Stopień połysku: mat

TIKKURILA OPTIVA SATIN MATT 7
Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, 
do barwienia 

Zalecane pomieszczenia: salony, sypialnie, pokoje dziecięce, jadalnie, przedpokoje
Stopień połysku: satynowy mat

TIKKURILA OPTIVA SEMI MATT 20
Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, 
do barwienia 

Zalecane pomieszczenia: powierzchnie przeznaczone do częstego mycia, narażone na zabrudzenia lub kontakt  
z wilgocią: kuchnie, łazienki, pralnie, klatki schodowe itp. W połączeniu z podkładem Tikkurila Otex Akva może 
być użyta do pomalowania glazury w kuchni, np. nad blatem kuchennym oraz w łazience, 
z wyłączeniem powierzchni pod prysznicem.
Stopień połysku: półmat

EU Ecolabel : FI/044/001
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TIKKURILA OPTIVA CLEAN AIR
TECHNOLOGIA OCZYSZCZAJĄCA POWIETRZE

Tikkurila Optiva Clean Air zawiera innowacyjną technologię spoiwa o właściwościach redukujących 
formaldehyd

Farba zmniejsza stężenie formaldehydu w pomieszczeniach, co potwierdzają badania przeprowadzone przez 
akredytowane niezależne laboratorium (zgodnie z ISO 16000:24)

EKSTREMALNA TRWAŁOŚĆ

Podwyższona odporność powłoki na plamy i zabrudzenia
Jednorodna i łatwa do uzyskania powłoka
Jednolity, głęboko matowy efekt końcowy
Trwałość koloru w czasie

ODPORNA NA ZMYWANIE

Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (EN 13300)

PRZYJAZNA DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatem Ecolabel

Produkt rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne*

Składniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporządzeniem parlamentu europejskiego REACH,  
którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska

Farba posiada certyfikat Eurofins Air Comfort Gold, który wykazuje zgodność ze wszystkimi odpowiednimi 
wymaganiami dotyczącymi emisji LZO w Europie (rządowymi i dobrowolnymi). Certyfikaty Indoor Air Comfort 
Gold są bezpośrednio akceptowane jako dowód z programów dla zrównoważonych budynków, takich jak  
BREEAM International i LEED w zakresie emisji

Farba spełnia wymagania z zakresu VOC dla farb w wielokryterialnym systemie certyfikacji BREEAM International 
System 2016**

Produkt spełnia wymagania LEED, LEED v4, LEED v4.1 „EQ Credit: Low Emitting Materials”, zarówno w zakresie 
zawartości lotnych związków organicznych, jak i w zakresie emisji z powłoki wg metod akceptowanych  
dla inwestycji realizowanych poza USA

Klasa A+ ze względu na niską emisyjność z powłoki zgodnie z normami francuskimi

Farba spełnia wymagania ustanowione przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) oraz niemiecki 
Komitet ds. Zdrowotnej Oceny Wyrobów Budowlanych (AgBB 2021), a także spełnia wymagania znajdujące się  
w projekcie belgijskiego dekretu królewskiego ustanawiającego limity emisyjne dla materiałów budowlanych 
stosowanych wewnątrz (2014)

* Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczy produktu po całkowitym wyschnięciu pomalowanej powierzchni i dokładnym 
      wywietrzeniu pomieszczenia.
**  Zapoznaj się ze szczegółami w Deklaracji Producenta dotyczącej systemu BREEAM International.

TIKKURILA OPTIVA CLEAN AIR
Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowa  
do barwienia, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii oczyszczającej powietrze

Zalecane pomieszczenia: salony, sypialnie, pokoje dziecięce
Stopień połysku: głęboki mat

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA:
STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń 
mieszkalnych, biurowych i użyteczności 
publicznej. Płyty kartonowo-gipsowe, tynki 
gipsowe, tynki cementowo-wapienne, podłoża 
betonowe oraz renowacja starych wymalowań.

Wszystkie kolory 
z wzorników: 
Tikkurila 
Symphony, NCS, 
RAL.

Głęboki mat. Tikkurila Optiva Primer.  
W przypadku luźno związanego 
podłoża zagruntować preparatem 
Tikkurila Suprabilit.

8−16 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.

0,9 l
2,7 l
9 l

EU Ecolabel : FI/044/001
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LINIA FARB TIKKURILA OPTIVA NATURE

NEW
PARTLY

BIO-BASED

SZANUJEMY ZASOBY NASZEJ PLANETY

Farby zawierają składniki roślinne niewykorzystywane w produkcji żywności*
Surowce nieodnawialne zastępujemy składnikami odnawialnymi
Opakowania farb Tikkurila Nature zostały wyprodukowane w oparciu o surowce pochodzące z recyklingu

WYSOKIEJ JAKOŚCI FARBY PRZYJAZNE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatem Ecolabel
Produkt rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne**
Składniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego REACH, którego 
celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska
Farba spełnia wymagania z zakresu VOC dla farb w wielokryterialnym systemie certyfikacji BREEAM International 
System 2018***
Klasa A+ ze względu na niską emisyjność z powłoki zgodnie z normami francuskimi
Produkt spełnia wymagania LEED, LEED v4, LEED v4.1 „EQ Credit: Low Emitting Materials”, zarówno w zakresie 
zawartości lotnych związków organicznych, jak i w zakresie emisji z powłoki wg metod akceptowanych dla 
inwestycji realizowanych poza USA
Farba spełnia wymagania ustanowione przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) oraz niemiecki Komitet 
ds. Zdrowotnej Oceny Wyrobów Budowlanych (AgBB 2018), a także spełnia wymagania znajdujące się w belgijskim 
dekrecie królewskim ustanawiającym limity emisyjne dla materiałów budowlanych stosowanych wewnątrz
Farba nie zawiera formaldehydu dodanego w procesie produkcji

BEZKOMPROMISOWA JAKOŚĆ FARBY

Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (EN 13300)
Jednorodna powłoka o estetycznym, jednolitym stopniu połysku
Doskonała siła krycia
Trwałość koloru w czasie
Podwyższona odporność powłoki na plamy i zabrudzenia

* Składniki pochodzenia roślinnego w ilości 30% wyrażonej jako ułamek zawartości węgla organicznego, oznaczonej zgodnie z ASTM D6866-18.
**  Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczy produktu po całkowitym wyschnięciu pomalowanej powierzchni i dokładnym 

wywietrzeniu pomieszczenia.
*** Zapoznaj się ze szczegółami w Deklaracji Producenta dotyczącej systemu BREEAM International.

TIKKURILA OPTIVA NATURE MATT 5
Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, 
do barwienia

Zalecane pomieszczenia: salony, sypialnie, pokoje dziecięce
Stopień połysku: mat

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA:
STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń 
mieszkalnych, biurowych i użyteczności 
publicznej. Płyty kartonowo-gipsowe, tynki 
gipsowe, tynki cementowo-wapienne, podłoża 
betonowe oraz renowacja starych wymalowań.

Wszystkie kolory 
z wzorników: 
Tikkurila 
Symphony, NCS, 
RAL.

Tikkurila Optiva 
Nature Matt 5 
– mat; Tikkurila 
Optiva Nature 
Satin Matt 7  
– satynowy mat.

Tikkurila Optiva Primer.  
W przypadku luźno związanego 
podłoża zagruntować preparatem 
Tikkurila Suprabilit.

8−16 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.

0,9 l 
2,7 l 
9 l

TIKKURILA OPTIVA NATURE SATIN MATT 7
Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, 
do barwienia

Zalecane pomieszczenia: salony, sypialnie, pokoje dziecięce, jadalnie, przedpokoje
Stopień połysku: satynowy mat

FARBY DO ŚCIAN I  SUFITÓW

TIKKURILA OPTIVA 
WHITE
Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo- 
-kompozytowa, o wyjątkowo głębokiej bieli

Rozświetlająca głęboka biel:
- Optycznie powiększa pomieszczenia
- Zapewnia piękne matowe wykończenie powierzchni
- Możliwość barwienia na unikatowe odcienie off-white

Technologia enkapsulacji:
- Podwyższona odporność na plamy i zabrudzenia
- Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (EN 13300)
- Zwiększona odporność na brud i kurz
- Bardzo dobra siła krycia farby, ograniczająca konieczność wielokrotnego malowania

Przyjazna dla zdrowia i środowiska:
- Międzynarodowy certyfikat EU Ecolabel
- Farba nie zawiera rozpuszczalników organicznych (0% LZO – oznaczone wg normy PN-EN ISO 11890:2)
- Produkt rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń 
mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. 
Płyty kartonowo-gipsowe, tynki cementowo- 
-wapienne, do dekoracyjnego malowania 
podłoży betonowych oraz do renowacji wcześniej 
malowanych powierzchni.

Biały,  
z możliwością 
barwienia na 19 
kolorów złamanej 
bieli (off-white).

Mat. Tikkurila Optiva Primer.  
W przypadku luźno związanego 
podłoża zagruntować 
preparatem Tikkurila 
Suprabilit.

Do 12 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.

0,9 l
2,7 l 
9 l

TIKKURILA OPTIVA 
PRIMER
Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, biała farba akrylowa do gruntowania

Zwiększa wydajność farb nawierzchniowych, tj. farb dyspersyjnych, lateksowych, akrylowych itd.
Ujednolica gruntowaną powierzchnię – lepsza przyczepność farby nawierzchniowej
Zmniejsza chłonność podłoża
Do użycia jako biała lub do barwienia  
Ekologiczna receptura przyjazna zdrowiu i środowisku:
-  Międzynarodowy certyfikat Ecolabel 
-  Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
-  Minimalna zawartość Lotnych Związków Organicznych, poniżej 1,5 g/l

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ POŁYSKU: FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń 
mieszkalnych, biurowych i użyteczności  
publicznej. Płyty kartonowo-gipsowe, tynki 
gipsowe, cementowo-wapienne, podłoża 
betonowe.

Wybrane kolory 
dostępne dla bazy AP 
z wzorników: Tikkurila 
Symphony, NCS, RAL.

Głęboki mat. Nie dotyczy. 6−8 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.

0,9 l
2,7 l 
9 l

TIKKURILA OPTIVA  
COLOUR
Wodorozcieńczalna, akrylowa farba lateksowa, do barwienia      

Duża siła krycia pomalowanej powierzchni
Trwałość powłoki i koloru w czasie
Zwięzła struktura farby ogranicza wnikanie kurzu i innych zabrudzeń w głąb ścian
Odporna na zmywanie
Doskonałe własności aplikacyjne: niekapiąca formuła, bardzo dobra przyczepność do podłoża,  
łatwe rozprowadzanie oraz optymalny czas schnięcia
Minimalna – poniżej wymaganej normy – zawartość Lotnych Związków Organicznych, poniżej 5 g/l

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń 
mieszkalnych, biurowych i użyteczności 
publicznej. Płyty kartonowo-gipsowe, tynki 
cementowo-wapienne, dekoracyjne malowanie 
podłoży betonowych oraz do renowacji
wcześniej malowanych powierzchni.

Wszystkie kolory 
z wzorników: 
Tikkurila Symphony, 
NCS, RAL.

Głęboki mat. Jedna warstwa farby Tikkurila Optiva 
Colour rozcieńczona maks. do 30% 
wodą lub farby gruntującej Tikkurila 
Optiva Primer. W przypadku luźno 
związanego podłoża zagruntować 
preparatem Tikkurila Suprabilit.

Do 12 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.

0,9 l
2,7 l 
9 l
18 l

EU Ecolabel : FI/044/001
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FARBY DO ŚCIAN I  SUFITÓW

TIKKURILA 
NATURE WHITE
Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, biała, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa

Zawiera składniki pochodzenia roślinnego niewykorzystywane w rolnictwie w ilości 30% wyrażonej jako 
ułamek zawartości węgla organicznego, oznaczonej zgodnie z ASTM D6866-18, co stanowi 7% w odniesieniu 
do całkowitego składu produktu
Ta optymalna zawartość składników roślinnych w farbie umożliwia utrzymanie wysokiego poziomu własności 
aplikacyjnych oraz trwałości powłoki
Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (EN 13300)
Jednorodna i łatwa do uzyskania powłoka
Efekt końcowy o jednolitym połysku
Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatem Ecolabel
Produkt rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych 
i użyteczności publicznej. Płyty kartonowo-gipsowe, tynki 
gipsowe, tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe oraz 
renowacja starych wymalowań.

Biały. Mat. Tikkurila Optiva Primer. 
W przypadku luźno 
związanych i skredowanych 
podłoży zagruntować 
preparatem Tikkurila  
Suprabilit.

8−12 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.

3 l 
10 l

TIKKURILA 
ANTI-REFLEX WHITE 2
Wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała farba lateksowa o właściwościach 
antyrefleksyjnych, dedykowana do malowania sufitów

Właściwości antyrefleksyjne farby optycznie niwelują niedoskonałości podłoża
Jednolita matowa powłoka, niezależnie od kąta padania światła
Głęboko matowe wykończenie – stopień połysku 2 
Trwała biel odporna na UV/UVC
Bardzo dobre krycie – wystarczy jedna warstwa farby (przemalowania sufitów białych lub w odcieniach bieli)                                                                               
Brak smug i pasów
Efekt gładkiej powłoki dzięki dobrej rozlewności farby
Możliwość wykonania miejscowych poprawek dzięki wydłużonemu czasowi otwarcia
Niska zawartość LZO, poniżej wymaganej normy
Odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 2 (PN-EN 13300)

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Sufity wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych 
i użyteczności publicznej. Powierzchnie szpachlowane, tynk, 
płyty pilśniowe, wiórowe, okładziny tynkowe oraz tapety 
z włókna szklanego i materiałów podobnego typu. 
Nadaje się również do dekoracyjnego malowania betonu.

Biały. Głęboki 
mat.

Tikkurila Optiva Primer lub 
Tikkurila Anti-Reflex 
White 2 rozcieńczona wodą 
(maks. do 20%). W przypadku 
podłoży sypkich przed 
gruntowaniem właściwym 
należy zastosować preparat 
Tikkurila Suprabilit.

8−11 m2/l przy
jednokrotnym
malowaniu.

3 l
10 l

TIKKURILA 
SUPER WHITE
Wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała farba lateksowa

Trwałość powłoki i koloru w czasie
Wyjątkowa, czysta biel
Bezpieczna receptura przyjazna środowisku oraz osobom wrażliwym i ze skłonnościami do alergii:  
- Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego 
- Minimalna zawartość Lotnych Związków Organicznych
Wysoka wydajność i siła krycia
Doskonałe własności aplikacyjne: niekapiąca formuła, bardzo dobra przyczepność do podłoża, łatwe 
rozprowadzanie oraz optymalny czas schnięcia 

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków 
cementowo-wapiennych oraz zagruntowanych 
małych elementów z drewna i metalu po 
uprzednim zagruntowaniu odpowiednim gruntem. 
Farba może być stosowana do dekoracyjnego 
malowania betonu.

Biały. Głęboki 
mat.

Tikkurila Optiva Primer lub 
Tikkurila Super White rozcieńczona 
10% wodą. W przypadku luźno 
związanych i skredowanych 
podłoży zagruntować preparatem 
Tikkurila Suprabilit.

Do 12 m2/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu. Wydajność 
uzależniona jest od 
chłonności i tekstury 
podłoża, metody 
aplikacji oraz koloru.

2,5 l
10 l

EU Ecolabel : FI/044/001

NEW
PARTLY

BIO-BASED

FARBY SPECJALISTYCZNE

LINIA FARB TIKKURILA ARGENTUM PLUS
Farby zawierające środek inaktywujący wirusy i bakterie, do barwienia

Ochrona powłoki przed rozwojem bakterii i wirusów dzięki zawartości szkła fosforanowego  
zawierającego srebro zapobiegające procesom ich namnażania
Ochrona przed rozwojem grzybów dzięki zawartości substancji grzybobójczej
Doskonała odporność pomalowanej powłoki, m.in. na środki dezynfekujące stosowane w szpitalach
Najwyższa odporność na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, ISO 11998
Minimalna zawartość Lotnych Związków Organicznych − poniżej 1 g/l 
Posiada atest higieniczny PZH

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian  
i sufitów wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny 
wewnątrz pomieszczeń:
– użyteczności publicznej, w tym w obiektach: służby zdrowia 
   (szpitale, laboratoria, przychodnie, gabinety, sale operacyjne,  
   zabiegowe, stacje dializ itp.), szkolno-wychowawczych (szkoły, 
   przedszkola itp.), w zakładach usługowych i produkcyjnych,  
   także w branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego 
   kontaktu z żywnością,
– mieszkalnych,
– biurowych.

Barwienie na jasne 
kolory zgodnie 
z kartą kolorów 
Tikkurila Symphony.

7 – mat,  
20 – półmat.

Tikkurila
Optiva Primer

8−10 m2/l przy
jednokrotnym 
malowaniu.

2,7 l
9 l

LINIA FARB TIKKURILA LUJA
Wysokiej jakości, specjalne akrylowe farby lateksowe, do barwienia, 
zalecane do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności

Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie – klasa 1 (PN-EN 13300)
Zawiera substancję grzybobójczą, która chroni powłokę farby
Odporność na podwyższoną temperaturę – do +85°C
Odporność na mycie rozcieńczonymi środkami dezynfekującymi używanymi w szpitalach
Tworzy powłokę o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, przy czym wymalowana 
powierzchnia nie może być w stałym kontakcie z wodą
Zawartość Lotnych Związków Organicznych – maks. 10 g/l

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Ściany i sufity w pomieszczeniach wilgotnych oraz tam, gdzie 
pożądana jest wysoka odporność na zmywanie i zużycie, np. hole, 
klatki schodowe, korytarze szpitali, sale chorych itp. oraz kuchnie, 
łazienki, pralnie, suszarnie. Tynki cementowo-wapienne, płyty 
kartonowo-gipsowe, szpachlowane powierzchnie, z cegły i z płyty 
drewnianej. Do dekoracyjnego malowania betonu.

Wszystkie kolory 
z wzorników: 
Tikkurila Symphony, 
NCS, RAL.

7 − mat,  
20 − półmat.

Tikkurila 
Optiva 
Primer.

Ok. 8−12 m²/l 
dla jednej 
warstwy.

0,9 l
2,7 l
9 l

EU Ecolabel : FI/044/001

TIKKURILA ARGENTUM PLUS 7
Farba zawierająca środek inaktywujący wirusy i bakterie, do barwienia

TIKKURILA LUJA 7
Wysokiej jakości, specjalna akrylowa farba lateksowa, do barwienia, 
zalecana do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności

TIKKURILA ARGENTUM PLUS 20
Farba zawierająca środek inaktywujący wirusy i bakterie, do barwienia

TIKKURILA LUJA 20
Wysokiej jakości, specjalna akrylowa farba lateksowa, do barwienia, 
zalecana do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności

Stopień połysku: mat 

Stopień połysku: mat 

Stopień połysku: półmat 

Stopień połysku: półmat 
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CORONA-TYPE 
VIRUSES* 
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FARBY SPECJALISTYCZNE

TIKKURILA LUJA MOISTURE STOP
Wodorozcieńczalny preparat ograniczający przedostawanie się wilgoci

Zalecany do pomieszczeń wilgotnych
Wraz z produktami Tikkurila Luja stanowią zestaw produktów podwyższających  
odporność na działanie wilgoci

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń suchych lub mokrych. Półprzezroczysty
zielony.

Nie dotyczy. Nie dotyczy. Ok. 4−6 m²/l, bez
rozcieńczania.

3 l
10 l
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TIKKURILA LUJA CERAMIC TILES 
Wodorozcieńczalna farba do płytek ceramicznych, do barwienia 

Farba 2w1 (malowanie bez podkładu)
Doskonała przyczepność farby do płytek
Doskonała odporność na wielokrotny kontakt z ciepłą i zimną wodą
Doskonała odporność na środki do mycia i uniwersalne środki czyszczące
Odporność na plamy

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Płytki ceramiczne na ścianach w pomieszczeniach suchych  
i mokrych (np. łazienki, kuchnie) oraz płytki ceramiczne na  
podłogach w pomieszczeniach suchych o niskim natężeniu 
ruchu (np. toalety).

Wszystkie kolory  
z wzorników: 
Tikkurila Symphony, 
NCS, RAL.

Półmat. Nie dotyczy. 10−12 m2/l. 0,9 l
2,7 l

PA
R

TL
Y 

M
ADE FROM

RECYCLED
 P

L
A

S
T

IC

EFEKTY DEKORACYJNE

TIKKURILA LIITU
Wodorozcieńczalna farba do malowania tablic, do barwienia

Powierzchnia tablicowa w dowolnie wybranym kolorze, zarówno jasnym, jak i ciemnym.
Ponad 13 tys. kolorów
Możliwość pisania kredą i bezproblemowe zmywanie
Trwała powłoka o doskonałej odporności na zmywanie
Matowo-satynowe wykończenie 

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Ściany i meble. 
Do tworzenia powierzchni tablicowych. 

Kolory z wzorników: 
Tikkurila Symphony, 
NCS, RAL. 

Mat. Tikkurila 
Optiva Primer 
lub Tikkurila Suprabilit. 

8−10 m²/l. 0,9 l 

TIKKURILA LIITU
Wodorozcieńczalna farba do malowania tablic

Powierzchnia tablicowa w kolorze czarnym
Możliwość pisania kredą i bezproblemowe zmywanie
Trwała powłoka o doskonałej odporności na zmywanie
Matowo-satynowe wykończenie 

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Ściany i meble. 
Do tworzenia powierzchni tablicowych. 

 Czarny. Mat. Tikkurila 
Optiva Primer 
lub Tikkurila Suprabilit. 

8−10 m²/l. 0,33 l
1 l

TIKKURILA MAGNETIC
Wodorozcieńczalna, specjalna farba magnetyczna do wnętrz

Zamienia powierzchnię malowaną w powierzchnię magnetyczną przyciągającą magnesy
Nadaje się do stosowania na suchych powierzchniach wewnętrznych
Dwie możliwości wykorzystania farby:
– w połączeniu z farbą nawierzchniową, np. z linii Tikkurila Optiva, tworzy powierzchnię o właściwościach 
   magnetycznych
– w połączeniu z farbą tablicową Tikkurila Liitu tworzy powierzchnię o właściwościach magnetyczno- 
-tablicowych

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Beton, płyty gipsowo- 
-kartonowe, płyty wiórowe.

Szary. Mat. Tikkurila Optiva Primer. 
Uwaga: Należy sprawdzić, czy malowane podłoże  
jest stabilne i spójne, np. czy zastosowana gładź/masa 
szpachlowa po lekkim przetarciu ręką „sypie się”, pyli  
i pozostawia na dłoni wyraźny ślad – to oznacza,  
że podłoże jest sypkie, niespójne i należy zastosować 
preparat Tikkurila Suprabilit.

1,5 m²/l przy 
3 warstwach.

0,5 l
3 l
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TIKKURILA BE SPECIAL  
DECOR RETRO
Biały, akrylowy tynk dekoracyjny do wnętrz, z możliwością barwienia

Tworzy efekty dekoracyjne starych, zabytkowych ścian

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Wnętrza pomieszczeń mieszkalnych  
i obiektów użyteczności publicznej.  
Tynki cementowe, cementowo-wapienne, 
płyty kartonowo-gipsowe (suche tynki).

Biały oraz kolory  
z dedykowanej karty 
kolorów Tikkurila Efekty 
Dekoracyjne oraz wybrane 
kolory z wzornika Tikkurila 
Symphony.

Głęboki mat. Tikkurila Optiva Primer.  
W przypadku luźno związanego 
podłoża zagruntować preparatem 
Tikkurila Suprabilit.

Do 2,5 kg/m². 14 kg

TIKKURILA TAIKA GLAZE
Półprzezroczysta lazura perłowa

Tworzy na powierzchni efektowne perłowe wykończenie

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń. Srebrny i złoty oraz kolory  
z dedykowanych kart  
kolorów Tikkurila: Efekty 
Dekoracyjne oraz Taika.

Półpołysk. Tikkurila Optiva Matt 5, 
Tikkurila Optiva Satin Matt 7.

8−12 m²/l, 
w zależności od 
metody aplikacji.

0,9 l

TIKKURILA TAIKA PAINT
Wodorozcieńczalna, akrylowa farba perłowa

Tworzy na powierzchni efektowne perłowe wykończenie
Stosowana do całej powierzchni lub do wykonywania wzorów

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE: 

Wnętrza pomieszczeń mieszkalnych: ściany, 
meble itp. Powierzchnie płyt kartonowo- 
-gipsowych, beton, drewno, płyty pilśniowe, 
płyty wiórowe, metal i podobne podłoża.

Srebrny i złoty oraz  
kolory z dedykowanych  
kart kolorów Tikkurila:  
Efekty Dekoracyjne oraz 
Taika.

Półpołysk. Tikkurila Otex, Tikkurila Otex 
Akva (powierzchnie drewniane), 
Tikkurila Rostex Super, 
Tikkurila Rostex Super Akva 
(powierzchnie metalowe). 

6−8 m²/l. 0,225 l
0,9 l

TIKKURILA TAIKA GLOW
Specjalny, wodorozcieńczalny, fluorescencyjny laserunek

Tworzy świecący efekt w ciemności aż do 6 godzin
Unikalna dekoracja, np. do pokoi dziecięcych lub młodzieżowych 
Może być użyty do oznaczania drogi, np. na klatkach schodowych  
Matowe wykończenie

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Produkt przeznaczony do malowania ścian i sufitów wewnątrz 
suchych pomieszczeń mieszkalnych (np. pokoi dziecięcych, 
salonów), biurowych i użyteczności publicznej (np. dyskotek, 
barów), w tym w obiektach szkolno-wychowawczych, służby 
zdrowia (szpitale, szkoły, przedszkola) oraz zakładach 
usługowych i produkcyjnych. W przypadku mebli i podłóg 
Tikkurila Taika Glow musi być dodatkowo zabezpieczona 
lakierem. Stosować na powierzchniach uprzednio malowanych. 

Półprzezroczysty, w lekko 
żółtawym odcieniu.  
W ciemności świeci  
na zielono.

Mat. Nie dotyczy. 8−12 m2/l. 0,33 l

TIKKURILA EVERAL  
AQUA PRIMER
Szybkoschnąca, akrylowa farba podkładowa

Zmniejsza chłonność podłoża: 
– Redukuje zużycie emalii nawierzchniowej
Wyrównuje podłoże
Przyjazna dla zdrowia i środowiska: 
– Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
– Neutralny zapach podczas aplikacji 
Szybki czas schnięcia

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Farba przeznaczona jest do gruntowania wewnętrznych powierzchni 
drewnianych i drewnopochodnych, takich jak: okna, drzwi, meble, 
listwy przypodłogowe. Zalecana również do elementów metalowych 
w suchych pomieszczeniach, takich jak np. kaloryfery.

Wybrane kolory 
z wzorników: Tikkurila 
Symphony, NCS, RAL.

Nie dotyczy. Nie dotyczy. Do 8 m2/l przy 
jednokrotnym 
gruntowaniu. 

0,9 l
2,7 l

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Malowanie mebli, drzwi, okien, mebli ogrodowych, 
listew przypodłogowych, kaloryferów itp. 
Niepolecana do malowania dachów oraz fasad 
metalowych. W połączeniu z podkładem Tikkurila 
Otex Akva może być użyta do pomalowania 
glazury w kuchni, np. nad blatem kuchennym 
oraz w łazience, z wyłączeniem powierzchni pod 
prysznicem.

Wszystkie kolory 
z wzorników: Tikkurila 
Symphony, NCS, RAL.

Mat,
półmat,
połysk.

Tikkurila Multistop, Tikkurila Everal 
Aqua Primer, Tikkurila Otex Akva, 
Tikkurila Rostex Super Akva.

Do 14 m2/l przy 
jednokrotnej 
aplikacji. 

0,45 l
0,9 l
2,7 l
9 l

TIKKURILA EVERAL AQUA MATT 10
Najnowszej generacji, uniwersalna, szybkoschnąca emalia akrylowa, do barwienia

TIKKURILA EVERAL AQUA GLOSS 80
Najnowszej generacji, uniwersalna, szybkoschnąca emalia akrylowa, do barwienia

Stopień połysku: mat 

Stopień połysku: półmat 

Stopień połysku: połysk

Najnowszej generacji, uniwersalne, szybkoschnące emalie akrylowe

WYSOKA ODPORNOŚĆ POMALOWANEJ POWIERZCHNI NA:
– Uszkodzenia mechaniczne, np. zarysowania
– Zmienne warunki atmosferyczne oraz UV
– Podwyższoną temperaturę – emalia polecana m.in. do kaloryferów
– Zmywanie, detergenty
SZEROKA PALETA KOLORYSTYCZNA:
– Ponad 13 000 kolorów w systemie barwienia Tikkurila
–  Możliwość uzyskania tego samego koloru na różnych powierzchniach, np. mebel, kaloryfer (Tikkurila Everal 

Aqua), ściana (Tikkurila Optiva)
PRZYJAZNA DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA: 
– Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
– Neutralny zapach podczas aplikacji 
ATRAKCYJNY EFEKT FINALNY:
– Nieżółknąca powłoka
– Stabilny stopień połysku wraz z upływem czasu
– Bardzo dobra siła krycia
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU ORAZ KOMFORT STOSOWANIA: 
– Szybki czas schnięcia
– Bardzo dobra rozlewność i przyczepność do podłoża
– Produkt nie kapie i nie pryska

LINIA FARB TIKKURILA EVERAL AQUA
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TIKKURILA EVERAL AQUA SEMI MATT 40
Najnowszej generacji, uniwersalna, szybkoschnąca emalia akrylowa, do barwienia

EMALIE DO DREWNA I  METALU
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PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

TIKKURILA OTEX AKVA
Wodorozcieńczalna, szybkoschnąca, specjalistyczna farba do gruntowania trudnych podłoży

Szybkoschnący grunt poprawiający przyczepność do trudnych podłoży
Posiada możliwość barwienia 
Klasyfikacja emisji materiałów budowlanych M1

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Przeznaczony do gruntowania zarówno powierzchni nowych, jak i uprzednio 
malowanych. Dobrze przylega na powierzchniach wymagających specjalnej 
przyczepności, takich jak: szkło, płytki, powierzchnie z włókna szklanego,  
z 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. 

Wybrane kolory 
z karty kolorów 
Tikkurila 
Symphony 2436.

Mat. Nie dotyczy. 6−8 m2/l. 0,9 l
2,7 l

TIKKURILA OTEX
Szybkoschnąca, specjalistyczna farba do gruntowania trudnych podłoży

Bardzo dobra przyczepność do problematycznych powierzchni
Posiada możliwość barwienia

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Wewnętrzne powierzchnie: szkło, płytki ceramiczne, włókno szklane,  
PVC, ocynkowane płyty metalowe, aluminium oraz podłoża uprzednio 
malowane farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi.

Wybrane kolory
z wzorników: 
Tikkurila Symphony,
NCS, RAL.

Głęboki mat. Nie dotyczy. 8−10 m²/l  
na warstwę.

0,9 l
2,7 l

TIKKURILA BETOLUX AKVA
Wodorozcieńczalna, poliuretanowo-akrylowa farba do podłóg oraz schodów drewnianych, 
betonowych

Powierzchnia jest gotowa do użytkowania już następnego dnia. Szybki czas schnięcia – kolejna warstwa 
już po 1 godzinie
Brak uciążliwego zapachu w trakcie i po malowaniu
Ekologiczna receptura przyjazna dla zdrowia i środowiska
Szeroka paleta barw, pozwala na idealne dopasowanie koloru podłogi do wnętrza – posiada możliwość 
barwienia

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Podłogi i schody w pomieszczeniach mieszkalnych, 
handlowych i magazynowych. Może być stosowana na 
podłożach uprzednio malowanych farbami alkidowymi 
oraz lakierami i farbami epoksydowymi. Może być także 
użyta do podłóg betonowych w saunach i pomieszczeniach 
o podwyższonej wilgotności, jak również na podłożach 
uprzednio malowanych farbami alkidowymi oraz lakierami  
i farbami epoksydowymi.

Karta kolorów Tikkurila 
Floor Paints. Dodatkowo 
spora część kolorów  
z karty kolorów Tikkurila 
Symphony.

Półpołysk. Surowe drewno: 
Tikkurila Multistop, 
powierzchnie 
betonowe: jedna 
warstwa Tikkurila 
Betolux Akva 
rozcieńczonej 10% 
wodą.

5−7 m2/l. 0,9 l
2,7 l
9 l

TIKKURILA BETOLUX 
Uretanowo-alkidowa farba do betonowych i drewnianych podłóg

Dobra trwałość powłoki
Odporność na wysoką temperaturę
Odporność na ścieranie
Odporność chemiczna
Posiada możliwość barwienia

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Powierzchnie wewnętrzne: betonowe, drewniane   
podłogi w domach mieszkalnych i placówkach 
komercyjnych o niewielkim ruchu, wylewki  
w garażach itp. Może być stosowana na uprzednio 
malowanych podłożach w niewielkim stopniu 
narażonych na mechaniczną i chemiczną 
eksploatację.

Znacząca większość 
dostępnych kolorów 
z wzorników Tikkurila 
Symphony, RAL i NCS.

Połysk. Jako grunt zastosować pierwszą 
warstwę Tikkurila Betolux 
rozcieńczonej 20−25% preparatem  
Tikkurila Everal Thinner 1050.

Podłogi 
betonowe:
7−9 m²/l,  
drewno:
9−11 m²/l
na warstwę.

0,9 l
2,7 l
9 l

TIKKURILA ROSTEX SUPER
Grunt do metalu

Antykorozyjny grunt zawierający specjalne spoiwo
Przeznaczony do gruntowania stali ocynkowanej, powierzchni stalowych lub szorstkich aluminiowych, 
miedzi, mosiądzu i stali nierdzewnej, a także powierzchni pokrytych powłokami poliestrowymi, 
akrylowymi, postarzonym PVC oraz powłokami Pural

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Dachy metalowe, rynny, rury spustowe, ściany blaszane, schody 
przeciwpożarowe, balustrady, maszty, suszarki na pranie, łodzie 
i inne konstrukcje stalowe.

Jasny szary. Mat. Nie dotyczy. Ok. 10 m2/l (40 μm 
suchej powłoki).

1 l
10 l

TIKKURILA EMPIRE
Półmatowa emalia alkidowa 

Tiksotropowa konsystencja żelu – produkt nie kapie i nie pryska
Dobra rozlewalność oraz łatwa aplikacja
Zapewnia gładkie wykończenie
Odporność na uszkodzenia mechaniczne

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Przeznaczona do malowania drewnianych i metalowych 
powierzchni wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń. 
Elementy użytkowe, takie jak meble, ogrodzenia, drabiny, 
balustrady, maszty, stelaże itp.

Wszystkie kolory  
z wzorników: Tikkurila 
Symphony, NCS, RAL.

Półmat. Wewnętrzne 
powierzchnie 
drewniane 
zagruntować  
Tikkurila Otex, 
powierzchnie 
metalowe 
zagruntować Tikkurila 
Rostex Super. 
Więcej szczegółów  
w karcie technicznej.

10−12 m2/l 0,9 l
2,7 l
9 l
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PRODUKTY DO METALU

TIKKURILA  
MAKOR-TIX
Gruntoemalia akrylowa na powierzchnie metalowe, w tym ocynkowane (2w1)

Doskonała ochrona antykorozyjna 
Grunt i emalia w jednym − nie wymaga podkładu na powierzchnie ocynkowane i inne podłoża metalowe 
Odporność na warunki atmosferyczne i doskonała trwałość w czasie
Tiksotropowa formuła − ułatwiająca aplikacje 
Bardzo dobra przyczepność do podłoża oraz wysoka siła krycia 

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Powierzchnie stalowe, stalowe ocynkowane
(zaleca się malowanie wysezonowanych powierzchni
ocynkowanych), cynkowe, żeliwne, aluminiowe,
miedziane oraz stopy metali z niewielkimi ogniskami
korozji.

4 kolory gotowe: brąz 
czekoladowy, czerwony
tlenkowy, szary metaliczny, 
grafitowy.

Mat. Nie dotyczy. 7−9 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.

1 l
3 l
10 l

TIKKURILA  
METALLISTA EXTRA
Emalia antykorozyjna o wysokim połysku do stosowania na zewnątrz i wewnątrz

Odporność na warunki atmosferyczne − chroni przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz promieniami UV
Doskonała antykorozyjna ochrona − klasa korozyjności C2H* 
Wysoka odporność na uszkodzenia 
Bogata kolorystyka − możliwość wyboru idealnego odcienia spośród 13 tysięcy kolorów

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne, tj.: metalowe 
elementy, ogrodzenia, meble, bramy, wyposażenie garaży, 
regały.

Wszystkie kolory  
z wzorników: Tikkurila 
Symphony, NCS, RAL.

Połysk. Tikkurila Rostex  
Super Akva.

7−9 m²/l przy 
jednokrotnym 
malowaniu.

0,9 l
2,7 l
9 l

* Przy zastosowaniu w systemie z Tikkurila Rostex Super Akva. Więcej informacji w karcie technicznej produktu.

TIKKURILA  
MULTISTOP
Wodorozcieńczalny grunt uszczelniający

Grunt uszczelniający zapobiegający przebarwieniom na wewnętrznych powierzchniach drewnianych
Stain Blocking Technology – ogranicza wyciek żywicy i innych substancji
Nie powoduje żółknięcia powłoki
Opóźnia przebarwienia powodowane przez sęki, substancje smoliste, nikotynę

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Panele ścienne i sufitowe, drewniane podłogi, listwy 
przypodłogowe, drzwi, okna i meble. Nadaje się jako grunt  
lub międzywarstwa na powierzchnie zarówno nowe, jak  
i uprzednio pomalowane farbami lub lakierami, w suchych 
pomieszczeniach wewnętrznych.

Kolor biały F497. Głęboki mat. Nie dotyczy. 7 m2/l (minimalna 
ilość, jaką należy 
aplikować, to 
260 g/m2, grubość 
warstwy mokrej 
200 μm, grubość 
warstwy suchej 
75 μm).

3 l

OCHRONA I  DEKORACJA DREWNA – POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE

TIKKURILA PANEELI  
ÄSSÄ
Wodorozcieńczalny lakier akrylowy

Zabezpieczenie przed skutkami promieniowania UV
Niska emisja zapachu
Posiada możliwość barwienia

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Wewnętrzne panele drewniane, ściany, sufity, drzwi
oraz powierzchnie z cegły i betonu. Lakier Paneeli Ässä
może być również stosowany jako powłoka ochronna 
na podłożach bejcowanych.

Kolory z karty
Tikkurila Interior
Wood Stains and
Lacquers.

Mat. Nie dotyczy. 8−12 m²/l  
na warstwę.

0,9 l
2,7 l

TIKKURILA PARKETTI  
ÄSSÄ
Wodorozcieńczalny lakier poliuretanowo-akrylowy

Odporność na łagodne obciążenia mechaniczne oraz chemiczne

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Parkiety podłogowe, deski drewniane oraz inne
powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń, które
są narażone na łagodne obciążenia mechaniczne
i chemiczne. Przeznaczony do gruntowania i wykańczania
powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń oraz  
do malowania powierzchni uprzednio lakierowanych.
Produkt nie jest zalecany do sosny diamentowej, dębu
dymionego lub podłoży ze stabilizowanego brązowego
buku.

Bezbarwny. Półmat. Nie dotyczy. 7−10 m²/l – przy aplikacji 
pędzlem, 8−10 m²/l  
– przy aplikacji wałkiem,  
10−12 m²/l – przy aplikacji  
pacą z syntetyczną tkaniną,  
20−25 m²/l – przy aplikacji  
pacą stalową (nierdzewną).

1 l
5 l

TIKKURILA 
ROSTEX SUPER AKVA
Wodorozcieńczalny grunt do metalu

Szybki czas schnięcia umożliwia wykonanie pracy w ciągu 1 dnia
Neutralny zapach podczas aplikacji
Dzięki zastosowaniu specjalnego spoiwa charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża
Tworzy wytrzymałą powłokę ochronną

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Dachy metalowe, rynny, ściany blaszane oraz inne wewnętrzne 
i zewnętrzne powierzchnie metalowe.

Jasny szary. Mat. Nie dotyczy. Ok. 7−9 m2/l. 1 l
3 l
10 l
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TIKKURILA KIVA  
INTERIOR LACQUER
Wodorozcieńczalny lakier akrylowy

Niska emisja zapachu
Nieżółknący lakier
Posiada możliwość barwienia

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń: stoły,
krzesła, regały, panele ścienne i sufitowe, drzwi, zabawki
itp. Może być również stosowany jako warstwa ochronna
na powierzchniach bejcowanych.

Kolory z karty Tikkurila 
Interior Wood Stains  
and Lacquers.

Półmat. Nie dotyczy. 8−14 m²/l  
na warstwę.

0,9 l
2,7 l

TIKKURILA UNICA  
SUPER LACQUER
Szybkoschnący lakier uretanowo-alkidowy, do barwienia

Zawiera środki spowalniające proces żółknięcia spowodowany promieniowaniem UV
Szybki czas schnięcia

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Wewnętrzne i zewnętrzne elementy drewniane: meble
i podłogi narażone na lekkie obciążenia mechaniczne.
Może być również stosowany do lakierowania
nadwodnych części łodzi.

Kolory z karty Tikkurila 
Interior Wood Stains and 
Lacquers oraz Tikkurila  
Semi-Transparent Wood 
Finishes.

60 − półpołysk,
90 − połysk.

Tikkurila Valtti 
Super Guard.

Do 12−14 m²/l  
na warstwę.

Tikkurila  
Unica Super 60  
− 0,9 l; 2,7 l; 9 l;  
Tikkurila Unica 
Super 90 − 0,9 l

TIKKURILA PARKETTI 
ÄSSÄ PETSI
Wodorozcieńczalna bejca akrylowa, do barwienia

Bardzo dobra penetracja drewna
Możliwość barwienia

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ POŁYSKU: FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Parkiety i podłogi z desek. Przygotowanie 
powierzchni szlifowanych parkietów do 
ostatecznego lakierowania wewnątrz 
pomieszczeń.

Kolory z karty
Tikkurila Interior
Wood Stains and
Lacquers.

Nie dotyczy. Nie dotyczy. 15−20 m²/l, przy aplikacji 
pędzlem. 
20−25 m²/l, dla jednej  
powłoki nakładanej  
szpachelką 
do parkietów.

0,9 l

TIKKURILA SUPI SAUNA PROTECTION 
(SUPI SAUNASUOJA)
Wodorozcieńczalny lakier akrylowy

Przeznaczony do wewnętrznych pomieszczeń o dużej wilgotności
Tworzy powłokę nieprzepuszczalną dla wody i zabrudzeń
Posiada możliwość barwienia

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Lakierowanie drewna, płyt drewnianych i podłoży
betonowych. Szczególnie zalecany do ścian i sufitów
w saunach parowych, łaźniach oraz toaletach.

Kolory z karty Tikkurila 
Interior Wood Stains  
and Lacquers.

Półmat. Nie dotyczy. 8−12 m²/l  
na warstwę.

0,9 l
2,7 l
9 l

TIKKURILA SUPI SAUNA BENCH PROTECTION 
(SUPI LAUDESUOJA)
Olej zabezpieczający drewniane powierzchnie

Zabezpiecza przed wilgocią i zabrudzeniami

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Ławki w saunach oraz inne czyste powierzchnie z surowego 
drewna.

Bezbarwny. Nie dotyczy. Nie dotyczy. 8−15 m²/l, 
w zależności 
od porowatości 
powierzchni.

0,225 l

TIKKURILA SUPI  
SAUNAPESU
Kwaśny środek czyszczący

Zapobiega odkładaniu się kamienia w saunach i innych pomieszczeniach o dużej wilgotności

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Sauna i inne pomieszczenia o dużej wilgotności. Bezbarwny. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. 1 l
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OCHRONA I  DEKORACJA DREWNA – POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE:  IMPREGNATY

OCHRONA I  DEKORACJA DREWNA – POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE:  LAKIEROBEJCE

TIKKURILA VALTTI PLUS COMPLETE
Szybkoschnąca, impregnująca lakierobejca o wysokiej trwałości do ochrony i dekoracji drewna

TRWAŁA OCHRONA POWIERZCHNI – DO 12 LAT 
Zwiększona odporność powłoki na działanie grzybów pleśniowych
Triple Resin System – najwyższa odporność na warunki atmosferyczne dzięki wyjątkowo wytrzymałej  
powłoce na bazie 3 żywic:
– Chroni drewno przed pękaniem i łuszczeniem
– Odpycha wodę oraz wilgoć
– Tworzy ekstremalnie trwałe powłoki dzięki głębokiej impregnacji i zdolności wiązania się z podłożem
– Uszczelnia i wypełnia mikropęknięcia, dzięki czemu zwiększa żywotność drewna
– Posiada podwyższoną odporność na zarysowania i ścieranie

WYSOKA TRWAŁOŚĆ KOLORÓW
Double Barrier UV System – synergia dwóch filtrów UV gwarantuje najwyższą ochronę drewna oraz 
powłoki przed destrukcyjnym promieniowaniem UV:

   – Trwały i jednolity kolor
     – Zwiększone zabezpieczenie przed utratą połysku, pękaniem oraz kredowaniem

SZYBKOSCHNĄCA FORMUŁA
Natychmiastowa ochrona drewna już po 1 godzinie od pomalowania (nawet w przypadku deszczu)
Malowanie w 1 dzień: kolejna warstwa już po 2 godzinach

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW MALOWANIA
Wyjątkowo wysoka wydajność – do 18 m2/l

TIKKURILA VALTTI PLUS COMPLETE (WERSJA DO BARWIENIA)

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Może być stosowany do malowania gładkich  
i piłowanych zewnętrznych powierzchni 
drewnianych z twardych i miękkich gatunków 
drewna, drewna impregnowanego metodami 
przemysłowymi, thermowood, drewna  
egzotycznego. Polecany do stosowania na elewacje, 
bale drewniane, meble ogrodowe, altany, okna, 
drzwi, ogrodzenia, parkany, balustrady, płoty, małą 
architekturę ogrodową.

55 atrakcyjnych kolorów  
z systemu barwienia.  
Odcienie z karty Tikkurila 
Semi-Transparent Wood 
Finishes oraz półprzezroczyste 
odcienie z karty Tikkurila  
Deco Grey.

Satyna. W celu zwiększenia 
ochrony drewna 
rekomenduje się 
zastosowanie 
odpowiedniego 
impregnatu 
gruntującego. 

Do 18 m2/l przy 
jednokrotnej aplikacji 
dla gładkich podłoży 
drewnianych,  
w zależności  
od rodzaju
i wilgotności 
drewna oraz ilości 
nałożonego produktu.

0,9 l
2,7 l
9 l

 

TIKKURILA VALTTI PLUS COMPLETE (KOLORY GOTOWE)
ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 

POŁYSKU:
FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Może być stosowany do malowania gładkich  
i piłowanych zewnętrznych powierzchni 
drewnianych z twardych i miękkich gatunków 
drewna, drewna impregnowanego metodami 
przemysłowymi, thermowood, drewna  
egzotycznego. Polecany do stosowania na elewacje, 
bale drewniane, meble ogrodowe, altany, okna, 
drzwi, ogrodzenia, parkany, balustrady, płoty, małą 
architekturę ogrodową.

12 kolorów gotowych: Off 
White (Złamana Biel), Ash Grey 
(Popielaty), Light Oak (Dąb 
Jasny), Natural Pine (Sosna 
Naturalna), Italian Pine (Pinia), 
Golden Oak (Złocisty Dąb), 
Amber Teak (Teak Bursztynowy), 
Medium Nut (Średni Orzech), 
Dark Rosewood (Ciemny 
Palisander), Mahogany (Mahoń), 
Cherry (Wiśnia), Black Ebony 
(Czarny Heban).  

Satyna. W celu zwiększenia 
ochrony drewna 
rekomenduje się 
zastosowanie 
odpowiedniego 
impregnatu  
gruntującego.

Do 18 m2/l przy 
jednokrotnej 
aplikacji dla 
gładkich podłoży 
drewnianych,  
w zależności  
od rodzaju
i wilgotności 
drewna oraz 
ilości nałożonego 
produktu.

0,75 l 
2,5 l
5 l

KOLORY GOTOWE

WERSJA DO BARWIENIA

TIKKURILA VALTTI COLOR NEW 
Impregnat dekoracyjny do drewna, do barwienia

Tworzy powłokę odporną na biokorozję
Zwiększa skuteczność ochrony przed wilgocią i promieniami UV
Podkreśla naturalne piękno i strukturę drewna

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Powierzchnie drewniane na zewnątrz 
pomieszczeń: okna, drzwi, ogrodzenia, 
balustrady, meble ogrodowe, altany itp.

55 atrakcyjnych kolorów. 
Odcienie z karty Tikkurila  
Semi-Transparent Wood Finishes 
oraz karty Tikkurila Deco Grey.

Mat. Tikkurila Valtti
Super Guard.

8−12 m²/l przy jednokrotnej
aplikacji (gładkie podłoża 
drewniane), 4−8 m²/l (podłoża 
nieoszlifowane).

0,9 l
2,7 l 
9 l

TIKKURILA VALTTI SUPER GUARD
Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy impregnat gruntujący

Skuteczna ochrona przed grzybami i sinizną
Zabezpieczenie przed insektami: technicznymi szkodnikami drewna
Ochrona drewna przed niszczącym działaniem wilgoci oraz niekorzystnym wpływem warunków 
atmosferycznych
Skuteczna penetracja drewna
Redukuje chłonność powłoki, dzięki czemu obniża zużycie farb nawierzchniowych

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ POŁYSKU: FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Fasady drewniane, ramy okienne, drzwi zewnętrzne,
ogrodzenia drewniane, wiaty, altany, domki drewniane,
tarasy, patio, okiennice, poręcze itp., na zewnątrz
pomieszczeń. Do drewna niemającego kontaktu z glebą
oraz wodą powierzchniową i gruntową.

Transparentny. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Malowanie 
pędzlem 
ok. 6,25−6,5 m²/l.

1 l
2,7 l
9 l

TIKKURILA VALTTI WOOD GUARD
Impregnat gruntujący do drewna zewnętrznego

Skuteczna ochrona drewna przed grzybami 
Skuteczna i dokładna penetracja drewna 
Zwiększona trwałość zabezpieczeń produktów nawierzchniowych
Redukcja chłonności drewna, obniżająca zużycie produktów nawierzchniowych

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ POŁYSKU: FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Może być używany do elementów drewnianych bez 
bezpośredniego kontaktu z gruntem i wodą. Do ochrony 
i gruntowania przetartego i struganego drewna, 
drewnianych bali, drewna po obróbce termicznej. Może 
być używany do elementów drewnianych, takich jak: 
płoty, okapy, wiaty, elewacje, okładziny, bale drewniane, 
okna, drzwi zewnętrzne, barierki balkonowe. 

Transparentny. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Zużycie dla 
powierzchniowych 
metod aplikacji:  
120 ml/m² drewna 
(8 m²/l).

0,9 l
2,7 l

TIKKURILA VALTTI PLUS COLOR
Impregnat do pionowych, zewnętrznych powierzchni drewnianych 

Nowoczesna receptura oparta na składnikach BIO*
Silna ochrona przed promieniowaniem UV
Trwałe zabezpieczenie przed wilgocią i zmiennymi warunkami pogodowymi
Głęboko wnika, podkreślając strukturę drewna
Zapewnia naturalny, matowy efekt wykończenia

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Zewnętrzne pionowe powierzchnie 
drewniane typu płoty, drewniane 
elewacje, place zabaw, altany itp.

55 atrakcyjnych kolorów. 
Odcienie z karty Tikkurila  
Semi-Transparent Wood Finishes  
oraz karty Tikkurila Deco Grey. 
6 gotowych kolorów: Natural White 
(Naturalna Biel), Grey (Szary), Mahogany 
(Mahoń), Pine (Pinia), Teak (Tek), Rosewood 
(Palisander).

Nie dotyczy. Nie dotyczy. Ok. 5−7 m2/l – stare, zużyte  
i zniszczone powierzchnie
drewniane. Ok. 7−15 m2/l  
– pow. drewniane nowe
i w dobrym stanie.

Wersja  
do barwienia: 
0,9 l; 2,7 l; 9 l, 
kolory gotowe: 
0,75 l; 2,5 l; 
4,5 l

*Dla Tikkurila Valtti Plus Color 73% całkowitej zawartości węgla organicznego zostało zastąpione składnikami pochodzenia roślinnego  
 (oznaczone zgodnie z ASTM D6866-18), co stanowi 17% w odniesieniu do całkowitego składu produktu.

KOLORY GOTOWE

WERSJA DO BARWIENIA
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TIKKURILA VALTTI  
OPAQUE
Farba akrylowa wzmacniana związkami alkidowymi

Zabezpiecza przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych i promieni UV 
Elastyczna, wyjątkowo trwała i niewymagająca wielu zabiegów konserwacyjnych
Farba regulująca poziom wilgotności, dzięki czemu nie powstają na niej pęcherze, nie pęka i nie łuszczy się
Niska emisja zapachu

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Okładziny drewniane, deskowanie ścian 
zewnętrznych, drzwi, okna, parkany, płoty, szopy, 
domy z bali drewnianych, meble ogrodowe itp. 
Może być stosowana na powierzchniach uprzednio 
bejcowanych lub malowanych farbami alkidowymi.

Biały i kolory z karty 
Tikkurila Facade 760.

Półmat. W celu zwiększenia ochrony 
drewna rekomenduje się 
zastosowanie odpowiedniego 
impregnatu gruntującego.

8−10 m²/l na 
warstwę dla 
szlifowanego,
gładkiego drewna,
4−8 m²/l na 
warstwę
dla tarcicy.

0,9 l
2,7 l 
9 l

TIKKURILA VALTTI WOOD OIL
Tradycyjny olej do drewna, do barwienia

Zabezpiecza drewno przed wilgocią
Chroni drewno przed zabrudzeniami
Ogranicza pękanie drewna
Może być stosowany do wcześniej olejowanych powierzchni drewnianych na zewnątrz, również do 
drewna twardego, thermowood, impregnowanego, jak i do drewna surowego

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do wcześniej olejowanych powierzchni drewnianych 
na zewnątrz, również do drewna twardego, 
thermowood, impregnowanego, jak i do drewna 
surowego. Meble ogrodowe, drewniane tarasy,  
schody i pomosty.

55 atrakcyjnych kolorów. 
Odcienie z karty Tikkurila 
Semi-Transparent Wood 
Finishes oraz karty 
Tikkurila Deco Grey.

Nie dotyczy. Nie dotyczy. Ok. 5−7 m2/l − stare, zużyte  
i zniszczone powierzchnie
drewniane. Ok. 7−15 m2/l  
– pow. drewniane nowe
i w dobrym stanie.

0,9 l
2,7 l
9 l

TIKKURILA VALTTI PLUS TERRACE OIL
Olej do zewnętrznych powierzchni drewnianych

NOWOCZESNA RECEPTURA OPARTA NA SKŁADNIKACH BIO*
BARDZO WYSOKA TRWAŁOŚĆ KOLORÓW 
Zawiera filtry chroniące drewno przed promieniowaniem UV
Posiada specjalne pigmenty zwiększające trwałość wykończenia oraz podkreślające 
usłojenie drewna

SKUTECZNA OCHRONA DREWNA
Zabezpiecza drewno przed wilgocią i zanieczyszczeniami
Ogranicza pękanie powierzchni drewnianych

NATURALNE PIĘKNO
Podkreśla naturalny rysunek drewna
Drewno pozostaje naturalne w dotyku

PRODUKT WODOROZCIEŃCZALNY
Przyjazny dla zdrowia i środowiska, a przy tym zapewniający bardzo wysoką trwałość i wygodę 
użytkowania
BARDZO WYSOKA WYDAJNOŚĆ 
Do 15 m2/l przy nowych powierzchniach drewnianych
 * Dla Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil 75% całkowitej zawartości węgla organicznego zostało zastąpione składnikami pochodzenia  
    roślinnego (oznaczone zgodnie z ASTM D6866-18), co stanowi 18% w odniesieniu do całkowitego składu produktu.  

VALTTI PLUS TERRACE OIL (WERSJA DO BARWIENIA)

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ POŁYSKU: FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Deski tarasowe, meble ogrodowe, tarasy, 
podesty, pomosty. Przeznaczony do 
olejowania zarówno drewna surowego,  
jak i uprzednio olejowanego. Zalecany 
do drewna miękkiego, twardego, 
zaimpregnowanego metodami 
przemysłowymi oraz poddanego obróbce 
termicznej.

55 atrakcyjnych kolorów. 
Odcienie z karty Tikkurila 
Semi-Transparent Wood 
Finishes.

Niezidentyfikowany, 
gdyż zależy od 
chłonności oleju przez 
drewno.

Nie dotyczy. Ok. 7−15 m2/l nowe 
i w dobrym stanie 
powierzchnie 
drewniane.
Ok. 5−7 m²/l – stare, 
zużyte i zniszczone 
powierzchnie 
drewniane.

0,9 l
2,7 l
9 l

 

VALTTI PLUS TERRACE OIL (KOLORY GOTOWE)
ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ POŁYSKU: FARBA  

PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Deski tarasowe, meble ogrodowe, tarasy, 
podesty, pomosty. Przeznaczony do 
olejowania zarówno drewna surowego,  
jak i uprzednio olejowanego. Zalecany 
do drewna miękkiego, twardego, 
zaimpregnowanego metodami 
przemysłowymi oraz poddanego  
obróbce termicznej.

4 kolory gotowe:  
Ash Grey (Szary), Black 
(Czarny), Rosewood 
(Palisander), Teak.

Niezidentyfikowany, 
gdyż zależy od 
chłonności oleju przez 
drewno.

Nie dotyczy. Ok. 7−15 m2/l nowe 
i w dobrym stanie 
powierzchnie 
drewniane.
Ok. 5−7 m²/l – stare, 
zużyte i zniszczone 
powierzchnie 
drewniane.

0,75 l 
2,5 l
4,5 l

KOLORY GOTOWE

WERSJA DO BARWIENIA

TIKKURILA   
PATIO
Bejca do renowacji nawierzchni betonowych

Przywraca świeży wygląd starym powierzchniom z kostki lub płyt betonowych
Szybki czas schnięcia umożliwia renowację w 1 dzień. Powierzchnia gotowa jest do użytkowania już po 
6 godz.
Łatwe samodzielne malowanie: wałek, pędzel, natrysk, opryskiwacz ogrodowy itp.
Tworzy bezpieczną do użytkowania powierzchnię – wnika w strukturę materiału, dzięki czemu 
nawierzchnia nie staje się śliska 

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do przemysłowo barwionej i niebarwionej, 
betonowej kostki brukowej lub płyt. Nie zaleca 
się stosowania produktu na nowej kostce lub 
podłożach niechłonnych, takich jak beton 
polerowany lub kamień naturalny.

Paleta 11 kolorów 
z mieszalnika: jasnoszary, 
szary, ciemnoszary, czarny, 
brązowy, fioletowy, 
czerwonobrązowy, czerwony, 
jasnobrązowy, żółty, zielony.

Niezdefiniowany. W przypadku 
niebarwionej 
wcześniej kostki 
rozcieńczyć 
do 50% wodą.

4−8 m2/l dla jednej 
warstwy nakładanej 
na betonową kostkę 
lub płyty (w zależności 
od chłonności podłoża).

0,9 l
2,7 l
9 l

RENOWACJA POWIERZCHNI BETONOWYCH

TIKKURILA VALTTI COMPLETE
Lakierobejca impregnująco-dekoracyjna do drewna, do barwienia

Powłoka o zwiększonej odporności na grzyby pleśniowe 
Podwyższona odporność na zarysowania i ścieralność dzięki zawartości mikronizowanego wosku
Triple Resin System
Najwyższa odporność na warunki atmosferyczne dzięki wyjątkowo wytrzymałej powłoce na bazie 3 żywic
Skuteczna impregnacja drewna oraz zdolność odpychania wilgoci                                                                               
Doskonała kompatybilność produktu ze strukturą drewna
Ochrona powłoki oraz drewna przed destrukcyjnym promieniowaniem UV – Double Absorb UV System
Zwiększone zabezpieczenie powłoki przed utratą połysku, pękaniem oraz kredowaniem
Jednolity i trwały kolor

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do malowania drewna na zewnątrz: 
ogrodzenia, okna, drzwi, balustrady, meble 
ogrodowe, altany itp.

55 atrakcyjnych kolorów. 
Odcienie z karty Tikkurila 
Semi-Transparent Wood 
Finishes oraz karty Tikkurila 
Deco Grey.

Półmat. W celu zwiększenia ochrony 
drewna rekomenduje się 
zastosowanie impregnatu 
Tikkurila Valtti Super Guard.

Do 20 m²/l przy 
jednokrotnej 
aplikacji, dla 
gładkich podłoży 
drewnianych.

0,9 l
2,7 l 
9 l

OCHRONA I  DEKORACJA DREWNA – POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE:  OLEJE OCHRONA I  DEKORACJA DREWNA – POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE:  FARBY
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Gruntowanie Malowanie – efekt półtransparentny Malowanie – efekt transparentny Malowanie – efekt kryjący

IMPREGNATY  
GRUNTUJĄCE

IMPREGNATY  
DEKORACYJNE

LAKIEROBEJCE OLEJE FARBA EMALIE

Dobierz produkt
Tikkurila

Valtti Super 
Guard*

Tikkurila Valtti  
Wood Guard*

Tikkurila
Valtti Color New

Tikkurila
Valtti Plus Color

Tikkurila
Valtti Plus
Complete

Tikkurila
Valtti 

Complete

Tikkurila
Valtti Plus
Terrace Oil

Tikkurila Valtti  
Wood Oil

Tikkurila
Valtti Opaque

Tikkurila
Everal Aqua

Dobierz produkt

Kolorystyka transparentny transparentny mieszalnik
mieszalnik/ 

kolory gotowe
mieszalnik/ 

kolory gotowe
mieszalnik

mieszalnik/ 
kolory gotowe

mieszalnik mieszalnik mieszalnik

mała architektura 
ogrodowa typu donice, 

pergole, kwietniki

mała architektura 
ogrodowa typu donice, 

pergole, kwietniki

barierki, balustrady barierki, balustrady

altany, domki
narzędziowe

altany, domki
narzędziowe

meble ogrodowe meble ogrodowe

tarasy, schody, 
pomosty, mola

tarasy, schody, 
pomosty, mola

drzwi, okna drzwi, okna

płoty płoty

elewacje, okładziny 
drewniane, deskowa-

nie ścian zewnętrznych

elewacje, okładziny 
drewniane, deskowa-

nie ścian zewnętrznych

domy z bali
drewnianych

domy z bali
drewnianych

klejone bale 
(laminated logs)

klejone bale 
(laminated logs)

ZEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE DREWNIANE ZEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE DREWNIANE  

* Nie należy stosować impregnatów gruntujących pod oleje.
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FARBY ELEWACYJNE 

TIKKURILA FINNGARD  
COLOUR TESTER
Tester koloru farb elewacyjnych Finngard, do barwienia

Idealne odwzorowanie koloru w naturalnym otoczeniu
Ułatwia wybór/dobranie koloru do innych elementów budynku

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Uniwersalny tester koloru farb fasadowych pozwala sprawdzić, 
jak dany kolor prezentuje się w naturalnym otoczeniu. 
Po przeprowadzeniu testu powierzchnię należy pomalować 
farbą nawierzchniową.

Kolory z wzornika 
Tikkurila Facade 760  
oraz wybrane kolory  
z NCS i RAL.

Mat. Tikkurila Finngard  
Uni Primer.

4−8 m²/l. 0,45 l

TIKKURILA FINNGARD  
SILICONE PROTECT
Farba silikonowa do elewacji mineralnych, do barwienia

Trwała ochrona powierzchni – farba tworzy hydrofobowe powłoki o niskiej wodochłonności 
Paroprzepuszczalna powłoka umożliwia odprowadzenie wilgoci ze ściany
Wysoce odporna na grzyby, pleśnie i glony
Skraca czas pracy – krótki czas schnięcia, możliwość szybkiego nakładania kolejnych warstw
Łatwa w konserwacji

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do stosowania na zewnętrzne podłoża mineralne,
takie jak tradycyjne tynki wapienno-cementowe
i cementowe, do renowacji powłok dyspersyjnych
i mineralnych (silikatowych). Szczególnie polecana 
do renowacji tynków silikonowych oraz ścian silnie 
narażonych na działanie deszczu.

Kolory z wzornika Tikkurila 
Facade 760 oraz wybrane  
kolory z NCS i RAL.

Mat. Tikkurila Finngard 
Uni Primer.

6−9 m2/l. 0,9 l
2,7 l
9 l

TIKKURILA FINNGARD  
SILICONE CLEAN
Samooczyszczająca farba do elewacji na bazie żywicy silikonowej, do barwienia

Odporna na zabrudzenia z funkcją samooczyszczenia – odpycha zabrudzenia z zanieczyszczonego powietrza,  
nie pozwalając im osiąść na elewacji
Superhydrofobowa powłoka – skutecznie chroni przed wilgocią
Podwójne zabezpieczenie powierzchni przed grzybami i pleśnią – hydrofobowa nieprzyczepna powłoka  
i dodatkowe profesjonalne zabezpieczenie chemiczne
Paroprzepuszczalna powłoka umożliwia odprowadzenie wilgoci ze ścian
Przyspiesza pracę dzięki krótkiemu czasowi schnięcia i możliwości szybkiego nakładania kolejnych warstw

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do stosowania na tradycyjnych tynkach wapienno-
-cementowych i cementowych, cienkowarstwowych 
tynkach mineralno-polimerowych, akrylowych, 
silikonowych, silikatowych, ich hybrydach, płytach 
włókno-cementowych oraz podłożach betonowych. 
Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku,  
w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt 
ludzi (np. garażach, piwnicach, magazynach itp.).

Kolory z wzornika Tikkurila 
Facade 760 oraz wybrane  
kolory z NCS i RAL.

Mat. Tikkurila Finngard  
Uni Primer.

4−6 m2/l. 2,7 l
9 l

TIKKURILA FINNGARD  
UNI PRIMER
Wodorozcieńczalna farba gruntująca do elewacji mineralnych, do barwienia

Wzmacnia podłoże i poprawia przyczepność farby elewacyjnej
Dzięki możliwości podbarwienia ujednolica kolor pomalowanej powierzchni
Zmniejsza zużycie farby nawierzchniowej dzięki ograniczeniu i wyrównaniu chłonności podłoża
Posiada szerokie spektrum stosowania, na różne podłoża 

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do stosowania na tradycyjnych wyprawach wapienno-
-cementowych i cementowych, cienkowarstwowych 
tynkach mineralno-polimerowych i akrylowych oraz 
podłożach betonowych. Może też służyć do renowacji 
powłok dyspersyjnych.  

Biały (postać handlowa) oraz 
kolory zbliżone do odcieni farb 
elewacyjnych marki Tikkurila 
z wzornika Tikkurila Facade 
760. 

Mat. Nie dotyczy. 6−8 m²/l. 2,7 l
9 l

TIKKURILA FINNGARD  
SILICATE PRIMER
Preparat do gruntowania

Zmniejsza chłonność podłoża
Wzmacnia podłoża sypkie
Zwiększa wydajność farby nawierzchniowej, co przyczynia się do ograniczenia kosztów malowania elewacji

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do gruntowania powierzchni zewnętrznych, mineralnych. 
Przeznaczony do stosowania przed aplikacją 
farby Tikkurila Finngard Silicate Paint.

Transparentny. Nie dotyczy. Nie dotyczy. 6−8 m2/l. 10 l

TIKKURILA FINNGARD 
SILICATE PAINT
Farba silikatowa do elewacji mineralnych

Tworzy ekstremalnie trwałe powłoki dzięki zdolności wiązania się z podłożem, zachowuje kolor i właściwości 
ochronne przez wiele lat
Paroprzepuszczalna powłoka umożliwia odprowadzenie wilgoci ze ścian
Podnosi bezpieczeństwo – niepalna, klasyfikacja A1 wg PN-EN 13501-1
Idealna do malowania „świeżych” tynków mineralnych
Wysoce odporna na grzyby, pleśnie i glony

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do stosowania na tradycyjne tynki wapienno-cementowe
i wapienne, cienkowarstwowe tynki silikatowe i mineralno-
-polimerowe, cegły piaskowo-wapienne, powierzchnie 
betonowe oraz do renowacji powłok z farby silikatowej 
lub wapiennej. Doskonale sprawdzi się w renowacji systemów
ociepleń z wełny mineralnej i na słabszych podłożach.

Kolory z wzornika 
Tikkurila Facade 760  
oraz wybrane kolory  
z NCS i RAL.

Mat. Tikkurila Finngard 
Silicate Primer.

3−5 m²/l. 18 l

TIKKURILA  
ALFABLOCK
Preparat do impregnacji

Zapobiega blaknięciu, zanieczyszczeniu i wykwitom soli
Zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez mróz
Wnika głęboko w strukturę podłoża i sprawia, że powierzchnia odpycha wodę

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do ochrony podłoży mineralnych, takich jak beton, cegła, przed 
deszczem, brudem, glonami, zanieczyszczeniami i plamami. 
Aktywnie odbudowuje oryginalny kolor i wygląd.

Transparentny. Nie dotyczy. Nie dotyczy. W zależności 
od chłonności 
podłoża. 

5 l

TIKKURILA FINNGARD  
ACRYL BETON − farba na zamówienie
Farba akrylowa do betonu

Hamuje proces karbonatyzacji (korozji betonu) dzięki wysokiej szczelności dla CO2 i niskiej wodochłonności
Tworzy powłokę o wysokiej odporności chemicznej i na warunki atmosferyczne, możliwość stosowania
w środowisku np. przemysłowym, nadmorskim (podwyższona wilgotność powietrza, częste opady deszczu,
silny wiatr, ostre słońce)
Paroprzepuszczalna – umożliwia odprowadzenie wilgoci ze ściany

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do stosowania na konstrukcjach betonowych, tradycyjnych
wyprawach wapienno-cementowych i cementowych,
cienkowarstwowych tynkach mineralno-polimerowych
i akrylowych. Szczególnie zalecana do malowania betonu 
(np. konstrukcje, parkingi) w celu ochrony przed korozją.

Kolory z wzornika 
Tikkurila Facade 
760, Tikkurila Farby 
Fasadowe i wybrane 
kolory z NCS i RAL.

Mat. Tikkurila Finngard 
Uni Primer.

3−6 m²/l. 2,7 l
9 l
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Nowe życie dla dachów

FARBY TIKKURILA MASTER SOLUTION TO DOSKONAŁY SPOSÓB NA REWITALIZACJĘ  
DACHU, ZWIĘKSZENIE JEGO TRWAŁOŚCI, ODŚWIEŻENIE LUB CAŁKOWITĄ ZMIANĘ KOLORU

Pokrycia 
betonowe

Pokrycia 
bitumiczne

Pokrycia 
metalowe

   Jakość produktów potwierdzona odpowiednimi   
 certyfikatami oraz ponad 25-letnim doświadczeniem

   Dach zmienia swój wygląd, a nowa powłoka zapewnia  
     ochronę przed deszczem, mrozem, śniegiem i słońcem

   Idealny do pokryć betonowych, bitumicznych i metalowych 

   Zwiększona trwałość zapewnia wieloletnią ochronę dachu

   Przez ponad 25 lat zaufali nam klienci z wielu krajów  
 o różnych warunkach klimatycznych. Nieustannie rozwijamy  
 nasze produkty, jednocześnie gwarantując ich najwyższą  
     jakość. Wszystkie farby Tikkurila Master Solution są   
     wyjątkowo trwałe, niezawodne i posiadają niezbędne     
 certyfikaty.

PO POMALOWANIUPRZED PO UMYCIU

TIKKURILA RUBBER 
Wodorozcieńczalna farba do dachów,  szczególnie przydatna do pokrywania starych 
powierzchni

Rozprasza odbicie światła słonecznego i zapewnia bardziej jednolitą powierzchnię
Dobra zdolność krycia
Doskonała przyczepność
Trwałość kolorów i odporność na warunki atmosferyczne

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do malowania dachów wykonanych z betonu oraz 
dachów bitumicznych. Wysoce elastyczna powłoka 
idealnie nadaje się do renowacji starych powierzchni.

10 kolorów gotowych: czarny, 
antracytowy, antracytowy 
ciemny, jasnoszary, szary 
aluminium, ciemnobrązowy, 
czerwonobrązowy, ceglasty, 
ceglasty ciemny, bordowy. 
Kolory z systemu barwienia:  
z karty kolorów Tikkurila 
Facade 760.

Mat. Nie dotyczy. 5 m²/l (dla jednej 
warstwy).

10 l

TIKKURILA ISONIT 20 
Wodorozcieńczalna farba do wszystkich rodzajów dachów

Dobra zdolność krycia
Doskonała przyczepność
Solidna, wodoodporna i oddychająca (paroprzepuszczalna) powierzchnia

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do malowania dachów betonowych 
oraz zagruntowanych dachów 
wykonanych z płyt eternitowych  
i stalowych.

10 kolorów gotowych: czarny, 
antracytowy, antracytowy ciemny, 
jasnoszary, szary aluminium, 
ciemnobrązowy, czerwonobrązowy, 
ceglasty, ceglasty ciemny, bordowy. 
Kolory z systemu barwienia: z karty 
kolorów Tikkurila Facade 760.

Półmat. Dachy pokryte płytami 
włókno-cementowymi należy 
zagruntować przy użyciu 
Tikkurila Eternit Primer. 
Do zagruntowania dachówki 
betonowej używać 
rozcieńczonego 20% wodą 
Tikkurila Isonit 20.
Dachy pokryte blachą 
zagruntować przy użyciu 
Tikkurila Metal Primer. 

Ok. 6,5 m²/l (dla 
jednej warstwy).

10 l

ROZWIĄZANIA DO DACHÓW
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TIKKURILA METAL PRIMER WB
Wodorozcieńczalna, antykorozyjna farba podkładowa

Zapewnia dobrą przyczepność
Zawiera pigmenty antykorozyjne, co stanowi skuteczną barierę przeciw rozprzestrzenianiu się rdzy

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Blachy stalowe oraz stalowe powlekane powłokami 
organicznymi (takimi jak poliester, plastizol). Produkt ten 
może być stosowany jako warstwa podkładowa na stal 
użytkowaną wewnątrz i na zewnątrz.

Szary. Mat. Nie dotyczy. Ok. 8 m2/l dla 
jednej warstwy.

10 l

TIKKURILA ISONIT NON REFLECTIVE
Wodorozcieńczalna, matowa farba do dachów

Doskonała odporność chemiczna, odporność na warunki atmosferyczne, trwałość i elastyczność,  
odporność na wahania temperatury
Wodorozcieńczalna, grubopowłokowa, jednoskładnikowa farba
Krótki czas schnięcia
Produkt łatwy w aplikacji

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Może być stosowana na dachy uszkodzone, 
powyginane, np. po gradobiciu.

Czarny, antracytowy 
ciemny.

Mat. Nie dotyczy. 6 m2/l (dla jednej 
warstwy).

10 l

TIKKURILA ISOXYDE
Hydrofobowa, wodorozcieńczalna farba grubowarstwowa do stosowania na dachach  
i elewacjach

Bardzo szybkie i dokładne schnięcie
Możliwość nałożenia do 400 μm w jednej warstwie
Elastyczność
Skutecznie zapobiega korozji i rdzy
Łatwa do zastosowania
Dobra zdolność krycia
Odporna na warunki atmosferyczne

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Może być stosowana na powierzchniach wykonanych  
z metalu, aluminium, ocynkowanych płyt zabezpieczonych 
plastizolem, poliestrem oraz żywicą alkidową. Tikkurila 
Isoxyde może być również stosowana jako podkład, który 
następnie należy pokryć np. Tikkurila Isonit 20.

Biały, czarny,
antracytowy, 
antracytowy ciemny,
jasnoszary, 
ciemnobrązowy,
ceglasty, bordowy.

Mat. Nie dotyczy. 5 m2/l (dla jednej 
warstwy).

10 l

ROZWIĄZANIA DO DACHÓW

TIKKURILA RUSTCONVERTER
Zabezpieczenie dachów i powierzchni elewacyjnych przed rdzą

Reaguje chemicznie z rdzą
Zwiększa odporność powierzchni na wilgoć
Tworzy odporną powłokę osłaniającą
Zapewnia dobrą przyczepność powłoki i zapobiega rozprzestrzenianiu się rdzy

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Może być stosowany na pordzewiałych powierzchniach 
wykonanych z żelaza lub stopów żelaza. Tikkurila 
RustConverter należy nakładać wyłącznie na pordzewiałe 
powierzchnie, które następnie trzeba  
pomalować.

Kolor w opakowaniu: 
ciemny szary,
w kontakcie  
z rdzą: czarny.

Półmat. Nie dotyczy. 5 m2/l (dla jednej 
warstwy).

5 l

TIKKURILA HYDROBLOCK WB 
Preparat do impregnacji powierzchni mineralnych

Przepuszcza parę wodną – wysoki efekt skraplania
Wodoodporny
Zapobiega przenikaniu kapilarnemu deszczu i wody w konstrukcji 
Umożliwia przenikanie pary wodnej wewnątrz konstrukcji
Ogranicza wytrącanie się soli na powierzchni
Reaguje chemicznie z powierzchniami mineralnymi
Hamuje wzrost glonów i powstawanie zielonych nalotów
Zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez mróz

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Głęboko penetrujący preparat do impregnacji powierzchni 
mineralnych, takich jak: beton, cegła, tynk. Chroni przed deszczem, 
brudem, glonami i aktywnie odbudowuje oryginalny kolor i wygląd. 
Produkt jest oparty na najnowszej nanotechnologii.

Bezbarwny. Neutralny. Nie dotyczy. 3−5 m2/l. 5 l
25 l

TIKKURILA ETERNIT PRIMER 
Specjalistyczny podkład do pokryć dachowych z płyt włóknisto-cementowych

Okrywa i wiąże włókna
Wypełnia mikroskopijne otwory w malowanej powierzchni
Poprawia właściwości pokryć włóknisto-cementowych, tworząc system do renowacji dachu 

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Pokrycia dachowe z płyt włóknisto-cementowych  
(w tym azbestowych). Zalecany do stosowania  
na starych i nowych dachach oraz okładzinach  
elewacyjnych.

Czarny, 
czerwonobrązowy, 
antracytowy ciemny.

Mat. Nie dotyczy. 6 m2/l dla jednej 
warstwy.

10 l
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TIKKURILA  
CLIMATECOOLER UNI TOPCOAT
Wodorozcieńczalna, nawierzchniowa farba akrylowa odbijająca promieniowanie cieplne

Wraz z produktem Tikkurila ClimateCooler Uni Primer – odbija do 80% promieniowania cieplnego

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Dachówki betonowe, płyty włóknisto-cementowe 
i pokrycia dachowe ze stali.

Biały. Mat. Tikkurila ClimateCooler
Uni Primer.

3−5 m2/l. 20 l

TIKKURILA  
CLIMATECOOLER FLEX TOPCOAT
Wodorozcieńczalna, nawierzchniowa farba akrylowa odbijająca promieniowanie cieplne

Wraz z produktem Tikkurila ClimateCooler Flex Primer – odbija do 80% promieniowania cieplnego

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Pokrycia dachowe bitumiczne i z płyt 
włóknisto-cementowych. Uwaga!  
Produkt nie może być stosowany na 
dachach płaskich, na których 
występują zastoiska wody.

Czarny, szary jasny, brązowy 
ciemny, ceglasty, biały 
i antracytowy ciemny.

Mat. Tikkurila ClimateCooler Uni 
Primer na dachówki betonowe, 
płyty włóknisto-cementowe oraz 
zagruntowane dachy blaszane. 
Tikkurila ClimateCooler Flex 
Primer na podłoża bitumiczne 
lub płyty włóknisto-cementowe.

4−6 m2/l. 20 l

TIKKURILA  
CLIMATECOOLER UNI PRIMER
Wodorozcieńczalna, gruntująca farba akrylowa, tworząca wraz z farbami nawierzchniowymi 
powłokę odbijającą promieniowanie cieplne

Wraz z produktem Tikkurila ClimateCooler Flex Topcoat – odbija do 80% promieniowania cieplnego

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Dachówki betonowe, płyty włóknisto-cementowe i pokrycia 
stalowe po zagruntowaniu.

Biały. Mat. Nie dotyczy. 3−5 m2/l. 20 l

TIKKURILA  
CLIMATECOOLER FLEX PRIMER
Wodorozcieńczalna, elastyczna, gruntująca farba akrylowa, tworząca wraz z farbami 
nawierzchniowymi powłokę odbijającą promieniowanie cieplne

Wraz z produktem Tikkurila ClimateCooler Flex Topcoat – odbija do 80% promieniowania cieplnego

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Pokrycia dachowe bitumiczne i z płyt włóknisto-cementowych. 
Uwaga! Produkt nie może być stosowany na dachach płaskich, 
na których występują zastoiska wody.

Biały. Mat. Nie dotyczy. 4−6 m2/l. 20 l

ROZWIĄZANIA DO DACHÓW POZOSTAŁE PRODUKTY

TIKKURILA  
GRAFOTHERM
Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba tworząca powłoki chroniące przed 
kondensacją wilgoci. Przeznaczona do natrysku hydrodynamicznego

Doskonałe właściwości wchłaniania i odparowywania wilgoci
Zapobiega kondensacji i skraplaniu wody oraz zapewnia częściową izolację termiczną (ƛ=0,085 W/mK)
Przy zastosowaniu grubszej warstwy tłumi fale akustyczne i wibracje
Tworzy bardzo elastyczną i mocną powłokę
Farba niepalna, klasa A2-s1d0
Wchłanianie wody: ok. 520 g/m2 wody, dla powłoki utworzonej z 1000 g/m2 na mokro
Produkt posiada certyfikat MED (Marine Equipment Directive) nr MED-B-8648 i jest dopuszczony 
do malowania powierzchni wewnątrz jednostek pływających

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Zalecana do stosowania na stalowe blachy dachowe, 
konstrukcje stalowe i inne powierzchnie metalowe  
(np. wiaty, kontenery itp.). Rekomendowana do 
stosowania w przemyśle stoczniowym. Produkt jest 
zalecany do malowania miejsc, w których występuje 
problem kondensacji i skraplania wody.

Biały i szary. Mat. Tikkurila Temacoat 
RM 40, Tikkurila 
Temacoat Primer lub 
Tikkurila Temacoat 
GPL-S Primer, lub 
bezpośrednio 
na powierzchnię 
ocynkowaną.

1,1−1,8 m2/l. 
Wydajność praktyczna 
uzależniona jest od 
warunków 
i techniki nakładania 
oraz od kształtu 
i chropowatości 
powierzchni 
malowanej.

18 l
100 l

TIKKURILA  
MAALIPESU
Alkaliczny detergent do oczyszczania i przygotowywania powierzchni

Usuwa brud, tłuszcze, oleje, woski itp. 
Matuje wcześniej malowane podłoża
Nierozcieńczony preparat zalecany do czyszczenia znacznie zanieczyszczonych powierzchni

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Ściany, podłogi, meble, drzwi, płyty budowlane itp.
Nierozcieńczony preparat jest szczególnie zalecany
do czyszczenia bardzo brudnych powierzchni, gdzie
wymagana jest duża siła rozpuszczająca, bez ubocznych
skutków stosowania agresywnych rozpuszczalników.
Powierzchnie matowe mogą być poddawane działaniu 
preparatu rozcieńczonego wodą w stosunku 1:10 lub 1:5.
Produkt nie jest polecany do metalowych pokryć
dachowych.

Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. 1 l

     

T
IK

K
U

R
IL

A



34 35

BIOWASH CLEANER
Preparat do usuwania glonów i grzybów z elewacji i dachów

Do stosowania na różnych rodzajach pokryć dachowych
Zwalcza glony i grzyby, zatrzymuje ich ponowny rozwój
Bezpieczny dla roślin ogrodowych

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Do stosowania na elewacjach i różnych rodzajach pokryć 
dachowych, m.in. z dachówki betonowej i ceramicznej, 
gontu bitumicznego, papy i pokryć dachowych z metalu.

Transparentny. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Ok. 6,5 m2/kg, 
w zależności od 
stopnia 
zanieczyszczenia.

5 kg

  TIKKURILA  
SUPRABILIT
Preparat do gruntowania i wzmacniania podłoża, koncentrat

Zawiera specjalną dyspersję przeznaczoną do przygotowania chłonnych podłoży przed malowaniem
Wzmacnia podłoże
Zmniejsza chłonność podłoża
Zwiększa przyczepność farb dekoracyjnych

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Gładzie szpachlowe, płyty kartonowo-gipsowe, tynki 
gipsowe, cementowo-wapienne, podłoża betonowe.

Bezbarwny. Nie dotyczy. Nie dotyczy. 18 m²/l – dotyczy 
produktu 
rozcieńczonego 
1:1.

1 l
5 l

TIKKURILA  
PANSSARIPESU  
Preparat do czyszczenia zewnętrznych powierzchni dachowych

Bardzo dobre właściwości zmywające i odtłuszczające powierzchnie metalowe, a w szczególności 
ocynkowane

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Zewnętrzne powierzchnie dachowe z blachy oraz
metalowych okładzin. Szczególnie zalecany 
do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni 
ocynkowanych, przeznaczonych do malowania.

Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. 5 l

TIKKURILA MAKOR-TIX  
THINNER
Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i akrylowych oraz do produktów 
chlorokauczukowych marki Tikkurila 

ZASTOSOWANIE: KOLORYSTYKA: STOPIEŃ 
POŁYSKU:

FARBA  
PODKŁADOWA: WYDAJNOŚĆ: OPAKOWANIE:

Rozcieńczanie gruntoemalii na podłoża metalowe
Tikkurila Makor-Tix oraz innych wyrobów, których
instrukcja stosowania dopuszcza jego użycie.

Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. 0,5 l
5 l
10 l
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www.tikkurila.pl 

Infolinia: 

801 88 99 65


