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CIĘŻKI  
DZIEŃ PRACY 
ZASŁUGUJE NA  
DOSKONAŁY 
EFEKT.
Dulux Professional to nowa linia  
najwyższej jakości farb  
dla Profesjonalnych Malarzy.

Ponieważ Twoja praca jest Twoją 
najlepszą wizytówką.

DLA NAJLEPSZYCH



Produkty fasadowe Produkty do gruntowania

Baza do mieszalnika  
REZISTO 1 
GŁĘBOKI MAT

SILICONE 
PRO CLEAN

str. 12

str. 38

Baza do mieszalnika 
REZISTO 5 
MAT

SILICATE  
HYDRO ACTIVE

str. 14

str. 42

Baza do mieszalnika 
REZISTO 15 
SATYNA

ACRYLIC 
ANTI-UV

str. 16

str. 34

Baza do mieszalnika 
REZISTO 9 
MARK BLOCKER

GRUNTY 
FASADOWE

str. 8

str. 46

Baza do mieszalnika 
CLASSIC 9 
MAT

str. 18

Biała emulsja lateksowa 
COMPLEX WHITE 3 
MAT

Biała emulsja lateksowa 
LATEX 4 
PREMIUM WHITE

str. 22 str. 26

Czarna emulsja lateksowa 
ULTRA BLACK 7 
MAT

Dulux  
GRUNTY I PODKŁADY

PALETA 
KOLORÓW
STOPIEŃ POŁYSKU
ODPORNOŚĆ

COLOR  
SENSOR

str. 30

str. 48

str. 52

str. 53

Przygotowanie 
powierzchni

Samoczyszcząca 
powłoka na lata

Najwyższa 
paroprzepuszczalność

Trwała, elastyczna 
powłoka Grunty i podkłady do różnych powierzchni

Odporność na 
plamy i przetarcia Ekstremalna trwałość powłoki i odporność na plamy Standardowe zadania malarskie Uniwersalna czerń100% krycia

Produkty do wnętrz – bazy do systemu mieszalnikowego Emulsje lateksowe – farby gotowe

Najwyższej  jakości  produkty  
dla  Profesjonalnych  Malarzy



CZARNE ŚLADY 
I PRZETARCIA 
SĄ BEZ SZANS

Plamy łatwo usunąć, a czarne 
ślady i przetarcia po prostu nie 
powstają.

Efekty Twojej pracy będzie można 
podziwiać przez bardzo długi czas.

Dulux 
Professional   

REZISTO 9  
MARK 

BLOCKER
z technologią  

Scuff Shield chroniącą 
przed powstawaniem 

przetarć

Profesjonalna 
farba  
plamoodporna
bez technologii 
chroniącej przed 
powstawaniem 
przetarć

DLA NAJLEPSZYCH
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PREMIUM+
««««

Więcej informacji 
znajdziesz w karcie 
technicznej produktu:

Dulux Professional 
Rezisto 9  
Mark Blocker

DULUX PROFESSIONAL REZISTO 9 MARK BLOCKER  
to plamoodporna farba wewnętrzna do ścian i sufitów 
o wykończeniu matowym. 

Dzięki innowacyjnej formule Scuff Shield Technology, Rezisto 9 
Mark Blocker tworzy wyjątkowo trwałą powłokę o właściwościach 
tytanowych, odporną na powstawanie czarnych śladów i przetarć 
(eng. scuffs). 

Często powstają one na ścianie w wyniku uderzenia lub zarysowania 
przedmiotami wykonanymi z gumy, plastiku lub drewna, np. krzeseł, 
podeszw butów, odkurzaczy czy walizek. 

Produkt przeznaczony zarówno do realizacji projektów 
mieszkaniowych (np. przedpokoje, korytarze), jak również do 
projektów komercyjnych (np. ciągi komunikacyjne, miejsca 
użyteczności publicznej oraz pomieszczenia biurowe). 

Dulux Professional

REZISTO 9 
MARK BLOCKER
BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

Scuff Shield Technology

Ekstremalnie odporna na 
powstawanie czarnych śladów 
i przetarć

Plamoodporna

PRZEZNACZENIE
do wnętrz

LICZBA WARSTW
2 warstwy

EFEKT DEKORACYJNY
mat / 9 w skali połysku

WYDAJNOŚĆ
do 16 m2

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L

CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny

KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%
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CHROŃ  
SWOJE 
DZIEŁO

Cokolwiek stanie się po malowaniu, 
możesz mieć pewność, że efekty 
Twojej pracy są pod najlepszą  
ochroną.

Przez bardzo długi czas.

DLA NAJLEPSZYCH
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PREMIUM
««««

Więcej informacji 
znajdziesz w karcie 
technicznej produktu:

Dulux Professional 
Rezisto 1

Dulux Professional

REZISTO 1 
GŁĘBOKI MAT
BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

DULUX PROFESSIONAL REZISTO 1 to farba wewnętrzna o rewo-
lucyjnych właściwościach odporności na plamy – baza do systemu 
mieszalnikowego.

Dzięki specjalnej technologii Stain Shield Technology farba tworzy 
powłoki ekstremalnie odporne na tłuste plamy, szorowanie i mycie 
detergentami. Dodakowo powłoka może być poddawana dezynfek-
cji (szczegóły w karcie technicznej). 

Do zadań malarskich w warunkach szczególnego narażenia ścian 
na zabrudzenia, zarówno w pomieszczeniach prywatnych, jak 
i biurowych.

Baza White ze względu na dużą siłę krycia, wysoki poziom bieli oraz 
ultra niski stopień połysku (1 przy kącie 85°) idealnie sprawdzi się 
również jako farba do sufitów.

Dulux Professional Rezisto 1 tworzy głęboko matowe, antyreflek-
syjne powłoki, które niwelują niedoskonałości podłoża.

ANTYREFLEKS

PRZEZNACZENIE
do wnętrz

LICZBA WARSTW
2 warstwy

EFEKT DEKORACYJNY
głęboki mat / 1 w skali połysku

WYDAJNOŚĆ
do 14 m2

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L; 9L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L

CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny

KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%

Stain Shield Technology

Ekstremalnie odporna  
na tłuste plamy 

Antyrefleksyjna 
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DULUX PROFESSIONAL REZISTO 5 to farba wewnętrzna 
o rewolucyjnych właściwościach odporności na plamy – baza do 
systemu mieszalnikowego.

Dzięki specjalnej technologii Stain Shield Technology farba 
tworzy powłoki ekstremalnie odporne na tłuste plamy, szorowanie 
i mycie detergentami. Dodatkowo powłoka może być poddawana 
dezynfekcji (szczegóły w karcie technicznej). 

Do zadań malarskich w warunkach szczególnego narażenia ścian 
na zabrudzenia, zarówno w pomieszczeniach prywatnych, jak 
i biurowych. 

Dulux Professional Rezisto 5 ze względu na zawartość
substancji aktywnych tworzy powłoki odporne na wilgoć i grzyby
pleśniowe (dotyczy produktu zabarwionego w systemie mieszania 
farb), co pozwala na stosowanie w pomieszczeniach o zwiększonej 
wilgotności np. łazienki, garaże.

Dulux Professional

REZISTO 5 
MAT
BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

Stain Shield Technology

Ekstremalnie odporna  
na tłuste plamy 

Do pomieszczeń 
o podwyższonej wilgotności 

PRZEZNACZENIE
do wnętrz

LICZBA WARSTW
2 warstwy

EFEKT DEKORACYJNY
mat / 5 w skali połysku

WYDAJNOŚĆ
do 16 m2

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L; 9L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L

CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny

KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%

PREMIUM
««««

Więcej informacji 
znajdziesz w karcie 
technicznej produktu:

Dulux Professional 
Rezisto 5
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PREMIUM
««««

DULUX PROFESSIONAL REZISTO 15 to farba wewnętrzna 
o rewolucyjnych właściwościach odporności na plamy – baza do 
systemu mieszalnikowego. 

Dzięki specjalnej technologii Stain Shield Technology farba 
tworzy powłoki ekstremalnie odporne na tłuste plamy, szorowanie 
i mycie detergentami. Dodakowo powłoka może być poddawana 
dezynfekcji (szczegóły w karcie technicznej). 

Do zadań malarskich w warunkach szczególnego narażenia ścian 
na zabrudzenia, zarówno w pomieszczeniach prywatnych, jak 
i biurowych. 

Dulux Professional Rezisto 15 tworzy estetyczne powłoki 
satynowe, dzięki którym wybrany kolor wydaje się bardziej 
intensywny, a wnętrza rozświetlone.

Dulux Professional

REZISTO 15 
SATYNA
BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

PRZEZNACZENIE
do wnętrz

LICZBA WARSTW
2 warstwy

EFEKT DEKORACYJNY
satyna / 15 w skali połysku

WYDAJNOŚĆ
do 16 m2

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 1 (wg PN-EN 13300:2002)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L; 9L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L

CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny

KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%

Więcej informacji 
znajdziesz w karcie 
technicznej produktu:

Dulux Professional 
Rezisto 15

Stain Shield Technology

Ekstremalnie odporna  
na tłuste plamy 

Optycznie rozświetla  
pomieszczenia  
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PRZYJEMNA 
PRACA, 
DOSKONAŁY 
EFEKT
Bardzo dobre krycie i równomierna 
powierzchnia bez smug dla 
każdego malarza, który chce być 
dumny ze swojej pracy.

Ekstremalnie wysoka wydajność 
produktu – 18 m²/l. DLA NAJLEPSZYCH
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STANDARD
««««

Więcej informacji 
znajdziesz w karcie 
technicznej produktu:

Dulux Professional 
Classic 9

DULUX PROFESSIONAL CLASSIC 9 to odporna na zmywanie 
emulsja lateksowa do ścian i sufitów – baza do systemu barwienia 
farb. 

Produkt przeznaczony do malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. 

Dulux Professional Classic 9 przeznaczony jest do malowania 
powierzchni wykonanych z tynków cementowych, cementowo-
wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet 
papierowych i z włókna szklanego. 

Tworzy powłoki o wysokich walorach dekoracyjnych. Charakteryzuje 
się bardzo wysoką wydajnością (do 18 m²/l) oraz doskonałym 
kryciem. Nie pozostawia smug. 

SUPER
WYDAJNA

Dulux Professional

CLASSIC 9 
MAT
BAZA DO SYSTEMU MIESZALNIKOWEGO

Super wydajna

Bardzo dobre krycie, bez smug

Odporna na szorowanie

PRZEZNACZENIE
do wnętrz

LICZBA WARSTW
2 warstwy

EFEKT DEKORACYJNY
mat / 9 w skali połysku

WYDAJNOŚĆ
do 18 m2

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 2 (wg PN-EN 13300:2002)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Baza White – 0,9L; 2,18L; 4,44L; 9L
Baza Clear – 0,84L; 2,03L; 4,13L

CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny

KOLORY
15 000 kolorów z mieszalnika

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%
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DOBRY PRODUKT, 
DOBRY EFEKT, 
DOBRA CENA

Wydajna i bardzo dobrze kryjąca 
farba, o matowym, bezsmugowym 
wykończeniu i łagodnym zapachu. 

Po prostu.
DLA NAJLEPSZYCH
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BASIC
««««

Więcej informacji 
znajdziesz w karcie 
technicznej produktu:

Dulux Professional 
Complex White 3

DULUX PROFESSIONAL COMPLEX WHITE 3 to emulsja lateksowa 
do standardowych zadań malarskich wewnątrz pomieszczeń. 

Charakteryzuje się bardzo dobrym kryciem, super wydajnością (do 
15m²/l) oraz przyjemnym odcieniem bieli. 

Nie pozostawia smug.

Emulsja może być stosowana na tynki (cementowe i cementowo-
wapienne), podłoża gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe, tapety 
papierowe i z włókna szklanego. 

Do produkcji Dulux Professional Complex White 3 nie są dodawane 
rozpuszczalniki organiczne, wpływające na poziom lotnych związków 
organicznych (<1 g/L LZO), dzięki czemu farba ma neutralny zapach.

Dulux Professional

COMPLEX WHITE 3 
MAT
BIAŁA EMULSJA LATEKSOWA

Bardzo dobre krycie

Wysoka wydajność

Bez smug

PRZEZNACZENIE
do wnętrz

LICZBA WARSTW
2 warstwy

EFEKT DEKORACYJNY
mat / 3 w skali połysku

WYDAJNOŚĆ
do 15 m2

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 4 (wg PN-EN 13300:2002)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
1L; 3L; 9L; 19L

CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny

KOLOR
biały

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%
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Z ŁATWOŚCIĄ 
ZASŁONI 
KAŻDY KOLOR

Profesjonalna biała farba  
Latex 4 Premium White jest 
stworzona do przywracania bieli. 
Zadziwia jakością krycia, nawet 
najbardziej wymagających malarzy.

Lekkość, z jaką poradzi sobie 
z każdym kolorem, sprawia że praca 
z nią to prawdziwa przyjemność. DLA NAJLEPSZYCH
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STANDARD
««««

Więcej informacji 
znajdziesz w karcie 
technicznej produktu:

Dulux Professional 
Latex 4

DULUX PROFESSIONAL LATEX 4 PREMIUM WHITE charakteryzuje się 
niezwykle wysokim poziomem krycia również na ciemnych kolorach. 
Już 2 warstwy produktu pozwalają na osiągnięcie 100% krycia na 
odpowiednio przygotowanych, jednolitych podłożach. 

To matowa, lateksowa farba emulsyjna przeznaczona do malowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. 

Kremowa konsystencja produktu zapewnia świetną rozlewność 
i łatwą aplikację także na wymagających powierzchniach, takich jak 
sufity. Produkt nie chlapie podczas malowania. 

Uzyskane powłoki charakteryzują się trwałą bielą, odporną na działanie 
promieni UV oraz odpornością na szorowanie gwarantując dłuższe 
utrzymanie się efektu czystych ścian.

Do malowania powierzchni wykonanych z tynków cementowych,
cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych oraz 
tapet papierowych i z włókna szklanego. Farba może być również
stosowana do dekoracyjnego malowania podłoży betonowych oraz
innych podłoży mineralnych, a także do malowania renowacyjnego
starych podłoży.

Dulux Professional

LATEX 4 
PREMIUM WHITE
BIAŁA EMULSJA LATEKSOWA

100% krycia

Odporna na szorowanie

Łatwa aplikacja

PRZEZNACZENIE
do wnętrz

LICZBA WARSTW
2 warstwy

EFEKT DEKORACYJNY
mat / 4 w skali połysku

WYDAJNOŚĆ
do 14 m2

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 2 (wg PN-EN 13300:2002)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
1L; 3L; 9L

CZAS SCHNIĘCIA
2 godziny

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny

KOLOR
biały

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–28°C, wilg. wzgl. < 80%
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DYSKRETNY 
UROK 
NIESKOŃCZONEJ 
PRZESTRZENI

Wydajna czarna farba, którą 
pomalujesz ściany, metal,  
drewno i PCV. Nadaje się do 
stosowania we wnętrzach i na 
zewnątrz. 

Za każdym razem, gdy chcesz 
uzyskać głęboką czerń. DLA NAJLEPSZYCH
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DULUX PROFESSIONAL ULTRA BLACK 7 to wielozadaniowa farba 
lateksowa przeznaczona zarówno do malowania powierzchni 
cementowych, cementowo-wapiennych oraz betonowych na 
zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń budynków mieszkalnych, 
użyteczności publicznej. 

Odpowiednio dobrana konsystencja farby pozwala na dokładne 
i łatwe pokrycie malowanej powierzchni. 

Po zastosowaniu gruntu Dulux Multiprimer, można stosować Dulux 
Professional Ultra Black 7 jako farbę nawierzchniową na metal, 
drewno, PCV oraz szkło. 

Do malowania infrastruktury technicznej (rury, okablowanie, 
zabudowa klimatyzacji, itp.) wewnątrz pomieszczeń, z wyłączeniem 
metalowych konstrukcji budowlanych.

Charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością (do 20 m²/l na 
gładkim nienasiąkliwym podłożu).

STANDARD
««««

Więcej informacji 
znajdziesz w karcie 
technicznej produktu:

Dulux Professional 
Ultra Black 7

Dulux Professional

ULTRA BLACK 7 
MAT
CZARNA EMULSJA LATEKSOWA

Głęboka czerń

Bardzo wysoka wydajność

Dobre krycie

PRZEZNACZENIE
do wnętrz i na zewnątrz

LICZBA WARSTW
2 warstwy

EFEKT DEKORACYJNY
mat / 7 w skali połysku

WYDAJNOŚĆ
do 20 m2

ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE
Klasa 2 (wg PN-EN 13300:2002)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
1L; 5L; 9L

CZAS SCHNIĘCIA
3 godziny

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny

KOLOR
czarny

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 5–28°C, wilg. wzgl. < 80%
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Natura rzadko dba o efekty Twojej pracy. Dzięki 
technologii Anti-UV powłoka jest odporna na 
jej niszczycielskie zapędy i długo pozostaje jak 
nowa. A Twoja reputacja tylko zyskuje.

DLA NAJLEPSZYCH

EFEKT, KTÓRY OSIĄGNIESZ 
NA DŁUŻEJ
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DULUX PROFESSIONAL FACADE PROTECT ACRYLIC ANTI-UV 
to wysokiej jakości akrylowa farba elewacyjna – baza do systemu 
mieszania farb. Baza White również jako kolor biały.

Produkt przeznaczony do malowania fasad wykonanych z:
• tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych 

i betonowych,
• cienkowarstwowych tynków mineralno-polimerowych i akrylowych,
• zwartych, starych powłok malarskich,
• murów ceglanych, cegieł wapienno-piaskowych (tylko cegły 

mrozoodporne i klinker).

Produkt tworzy elastyczne powłoki pracujące z podłożem, odporne na
mikropęknięcia. Tworzy powłokę odporną na porost grzybów i alg. 
Efekt zależy od konstrukcji budynku, warunków otoczenia i jest 
ograniczony w czasie. 

Facade Protect Acrylic Anti-UV dostępny jest w szerokiej palecie 
kolorystycznej. Zastosowane najwyższej jakości żywice akrylowe 
i pigmenty chronią przed niszczącym promieniowaniem UV 
i łuszczeniem się powłoki, zapewniając doskonałą ochronę koloru. 

Produkt szczególnie odpowiedni do stosowania w zmiennych 
warunkach pogodowych, jest odporny na niewielkie i niespodziewane 
opady deszczu już w 30 minut po aplikacji (przepuszczalność wody W3 
wg PN-EN 1062).

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–30°C, wilg. wzgl. < 80%

Więcej informacji 
znajdziesz w karcie 
technicznej produktu:

Dulux Professional 
Facade Protect 
Acrylic Anti-UV

Produkt Facade Protect Acrylic Anti-UV wraz z Facade Protect 
Gruntem Stabilizującym stanowi kompatybilny system 
do nowych podłoży jak i renowacji fasad objęty 20-letnią 
gwarancją powłoki odpornej na mikropęknięcia i porosty.

Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania 20-letniej gwarancji  
dostępne w dokumencie „Warunki Gwarancji trwałości powłoki” na:  
duluxprofessional.pl

*

20 lat gwarancji trwałości powłoki*
Bardzo elastyczna powłoka odporna na mikropęknięcia

Odporność na deszcz już 30 min od pomalowania

CZAS SCHNIĘCIA
4 godziny

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodyn.

PRZEZNACZENIE
na zewnątrz

LICZBA WARSTW
2 warstwy

EFEKT DEKORACYJNY
mat / G3 

WYDAJNOŚĆ
do 6 m2

ACRYLIC

Dulux Professional

ANTI-UV
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Dzięki technologii Stay Clean brud i kurz 
ulegają spłukiwaniu. Powłoka jest też 
odporna na porost grzybów i alg.

DLA NAJLEPSZYCH

CZYSTA SATYSFAKCJA  
OD POCZĄTKU DO KOŃCA
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DULUX PROFESSIONAL FACADE PROTECT SILICONE PRO CLEAN to 
wysokiej jakości silikonowa biała farba elewacyjna – baza do systemu 
mieszania farb. Baza White również jako kolor biały.

Produkt przeznaczony do malowania powierzchni:
• tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych i betonowych, 
• cienkowarstwowych tynków mineralno-polimerowych i akrylowych, 
• do renowacji systemów ETICS,
• zwartych, starych powłok malarskich po odpowiednim przygotowaniu 

podłoża, 
• murów ceglanych, cegieł wapienno-piaskowych (tylko cegły 

mrozoodporne i klinkier) po uprzednim zastosowaniu Dulux Professional 
Facade Protect Grunt Stabilizujący.

Dzięki efektowi StayClean i optymalnej kombinacji żywic zapewnia 
odporność na zabrudzenia – brud i kurz łatwo ulegają spłukiwaniu. Tworzy 
powłokę odporną na porost grzybów i alg. Efekt zależy od konstrukcji 
budynku, warunków otoczenia i jest ograniczony w czasie. 

Facade Protect Silicone Pro Clean tworzy powłoki zdolne do regulacji 
wilgotności (W3) oraz o optymalnej przepuszczalności pary wodnej (V1), 
dzięki czemu malowane powierzchnie są odporne na działanie czynników 
atmosferycznych i nie przepuszczają wody pochodzącej z opadów 
atmosferycznych.

Produkt charakteryzuje bardzo wysoka siła krycia. Farba wypełnia również 
mikropękniecia, a elastyczny film zapobiega ich ponownemu powstawaniu. 

ROZCIEŃCZALNIK / CZYSZCZENIE
woda

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–30°C, wilg. wzgl. < 80%

Więcej informacji 
znajdziesz w karcie 
technicznej produktu:

Dulux Professional 
Facade Protect 
Silicone Pro Clean

Facade Protect Silicone Pro Clean wraz z Facade Protect 
Gruntem Stabilizującym stanowi kompatybilny system do 
nowych podłoży i renowacji fasad.

Stay Clean Technology
Przeznaczona do renowacji systemów ETICS

Idealnie kryje i wypełnia mikropęknięcia

CZAS SCHNIĘCIA
12 godzin

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodyn.

PRZEZNACZENIE
na zewnątrz

LICZBA WARSTW
2 warstwy

EFEKT DEKORACYJNY
mat  / G3

WYDAJNOŚĆ
do 6 m2

PRO CLEAN
SILICONE

Dulux Professional
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Najwyższa paroprzepuszczalność pozwoli 
oddychać ścianom z cegły – farba silikatowa 
idealnie sprawdzi się także w przypadku 
renowacji budynków historycznych.

DLA NAJLEPSZYCH

DOM, KTÓRY  
ODDYCHA GŁĘBOKO
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DULUX PROFESSIONAL FACADE PROTECT SILICATE HYDRO ACTIVE 
to wysokiej jakości silikatowa biała farba na zewnątrz i do wnętrz – 
baza do systemu mieszania farb. 

Do malowania podłoży mineralnych, takich jak tynki wapienne, 
cementowe, cementowo-wapienne, bloczki silikatowe, cementowe, 
cegły wapienno-piaskowe itp. 

Produkt przeznaczony również do renowacji powłok z farb 
mineralnych (np. wapiennych czy silikatowych) jak i do renowacji 
organicznych powłok dyspersyjnych na elewacjach. Facade Protect 
Silicate Hydro Active nadaje malowanym powierzchniom matowe, 
mineralne wykończenie. Szczególnie polecana na budynki historyczne 
i pomniki.

Dzięki specjalnej kompozycji krzemianów farba wykazuje dobrą 
przyczepność do podłoży mineralnych jak i do powłok z dyspersyjnych 
farb organicznych, a jednocześnie spełnia wymagania normy DIN 
18363 pkt. 2.4.6 dla farb dyspersyjno-silikatowych. Tworzy układ 
otwarty dyfuzyjnie dla pary wodnej (ma wysoką paroprzepuszczalność 
– V1), produkt może być stosowany na podłoża mineralne 
o podwyższonej wilgotności (np. piwnice, garaże). 

Nie powoduje naprężeń, dobrze kryje i łatwo się aplikuje. 

Charakteryzuje się też krótkim czasem schnięcia umożliwiającym 
naniesienie dwóch warstw w ciągu 1 dnia roboczego. 

Ma wysoką alkaliczność, co w sposób naturalny uniemożliwia 
porastanie elewacji algami i porostami.

Produkt Facade Protect Silicate Hydro Active wraz z Facade 
Protect Gruntem Silikatowym stanowi kompatybilny system 
do renowacji fasad.

ROZCIEŃCZALNIK 
Facade Protect Grunt Silikatowy

WARUNKI STOSOWANIA
temp. 10–30°C, wilg. wzgl. < 80%

Więcej informacji 
znajdziesz w karcie 
technicznej produktu:

Dulux Professional 
Facade Protect 
Silicate Hydro Active

Najwyższa paroprzepuszczalność (V1)
Niska nasiąkliwoiść powierzchniowa (W3)

Wysoka siła krycia

CZAS SCHNIĘCIA
4–5 godzin

NARZĘDZIA
pędzel, wałek, natrysk hydrodyn.

PRZEZNACZENIE
na zewnątrz i do wnętrz

LICZBA WARSTW
min. 2 warstwy

EFEKT DEKORACYJNY
mat / G3

WYDAJNOŚĆ
do 6 m2

SILICATE

Dulux Professional

HYDRO ACTIVE
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Stanowi system renowacji fasad wraz z farbą Facade Protect Silicate Hydro Active

GRUNT

Dulux Professional

SILIKATOWY

Do podłoży mineralnych
Zapewnia wysoką paroprzepuszczalność

Wzmacnia podłoże i redukuje jego chłonność

Więcej informacji 
znajdziesz w karcie 
technicznej produktu:

Dulux Professional 
Facade Protect 
Grunt Silikatowy

DULUX PROFESSIONAL FACADE PROTECT GRUNT SILIKATOWY to podkład przeznaczony do 
gruntowania podłoży mineralnych, takich jak tynki wapienne, cementowe, cementowo-wapienne, 
bloczki silikatowe, cementowe, cegły wapienno-piaskowe itp., przed malowaniem silikatową farbą 
nawierzchniową. Także do gruntowania powłok z farb mineralnych (np. wapiennych czy silikatowych) 
oraz cienkowarstwowych tynków mineralnych poddawanych malowaniu renowacyjnemu. Wzmacnia 
oraz stabilizuje podłoże, dzięki czemu ogranicza zużycie farby nawierzchniowej oraz zwiększa jej 
przyczepność. Służy również do rozcieńczania farby Facade Protect Silicate Hydro Active. 

Stanowi system renowacji fasad wraz z farbami Facade Protect Acrylic / Silicone

GRUNT

Dulux Professional

STABILIZUJĄCY

Wzmacnia i stabilizuje podłoże
Zapewnia przyczepność farb nawierzchniowych

Gotowy do użycia

Więcej informacji 
znajdziesz w karcie 
technicznej produktu:

Dulux Professional 
Facade Protect 
Grunt Stabilizujący

DULUX PROFESSIONAL FACADE PROTECT GRUNT STABILIZUJĄCY to gotowy do użycia podkład 
akrylowy przeznaczony do gruntowania powierzchni przed malowaniem akrylową lub silikonową farbą 
nawierzchniową. Wzmacnia, stabilizuje oraz uszczelnia podłoże, dzięki czemu ogranicza zużycie farby 
dekoracyjnej oraz zwiększa jej przyczepność. Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń. Facade Protect 
Grunt Stabilizujący tworzy kompatybilne systemy renowacji fasad z produktami  Facade Protect Acrylic 
Anti-UV oraz Facade Protect Silicone Pro Clean. 
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DLA NAJLEPSZYCH

GRUNT TO 
DOBRZE 
ZROBIONA 
ROBOTA

Wydajna i doskonale kryjąca 
farba podkładowa o matowym, 
bezsmugowym wykończeniu. 

Ujednolica podłoże i wyrównuje 
jego chłonność.
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Zastosowanie

Wydajność

2. warstwa / f. nawierzchniowa po

Dostępne pojemności

Metody stosowania

Zastosowanie

Wydajność

2. warstwa / f. nawierzchniowa po

Dostępne pojemności

Metody stosowania

do wnętrz i na zewnątrz

gładki beton, cegły wapienno-piaskowe, klinkier, moc- 
ne stare powłoki malarskie, płyty gipsowo-kartonowe

prosto na lamperię, możliwość barwienia,  
wzmacnia podłoże

do 6 m²/l

6 h / 6 h

1 l; 5 l

pędzel, wałek

stal, stal ocynkowana, żeliwa, aluminium, twarde 
PCV i drewno

szerokie zastosowanie, możliwość barwienia,  
chroni przed korozją

do 10 m²/l

6 h / 6 h

1 l; 2,5 l

pędzel, wałek, natrysk

do wnętrz i na zewnątrz

4 | DULUX MULTIPRIMER3 | DULUX CONTACT PRIMER

2

3

4

chłonne 
i pyliste 
podłoża

lamperie, 
beton, cegła

metal

Zastosowanie

Wydajność

2. warstwa / f. nawierzchniowa po

Dostępne pojemności

Metody stosowania

Zastosowanie

Wydajność

2. warstwa / f. nawierzchniowa po

Dostępne pojemności

Metody stosowania

do wnętrz

ściany i sufity

doskonale kryje, wysokowydajny

do 12 m²/l

– / 4 h

3 l;  8 l

pędzel, wałek, natrysk

do wnętrz i na zewnątrz

ściany i sufity

możliwość gruntowania „mokro na mokro”, 
zapobiega ślizganiu się wałka, koncentrat 1:4

do 25 m²/l (mieszaniny)

– / 8 h

1 l;  5 l; 10 l

pędzel, wałek, natrysk

2 | DULUX UNIVERSAL PRIMER1 | GRUNT KRYJĄCY PODKŁADOWY

PROFESJONALNA LINIA PRODUKTÓW DO GRUNTOWANIA

1

4

ściany  
i sufity

metal
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Jeśli Twój klient szuka konkretnego 
koloru, miniaturowy spektrofotometr 
Dulux Professional Color Sensor 
natychmiast zidentyfikuje go i dopasuje 
najbliższy odcień z palety AkzoNobel 
Colour Codification.

DOPASUJ KOLOR 
W KILKA SEKUND

Zamów 
wachlarz kolorów 

Dulux Professional 
na stronie

duluxprofessional.pl

Dulux Professional

COLOR 
SENSOR
SPEKTROFOTOMETR + APLIKACJA NA SMARTFONY

DOSTĘPNY 
WKRÓTCE

Wykończenie powłoki malarskiej decyduje o ilości odbijanego 
przez nią światła, a zatem ma duży wpływ na końcowy efekt 
wymalowania oraz postrzeganie koloru. Wykończenia opisuje 
się słownie – np. mat, półmat, połysk, jednak aby określić 
je precyzyjniej używa się stopnia połysku / współczynnika 
odbicia światła.

Klasę odporności na szorowanie określa się na podstawie PN-EN 13300. Największą odporność na szorowanie 
mają farby zakwalifikowane do klasy I (ubytek grubości powłoki <5 μm po 200 cyklach szorowania).

Kolory Dulux Professional z mieszalnika opierają się na specjalnie opracowanym systemie ACC (AkzoNobel 
Color Codification). Kodowanie to porządkuje kolory według ich podstawowych właściwości – barwy, 
nasycenia i jasności. W ten sposób kolory są dokładnie zdefiniowane i systematycznie oznaczone.

Dzięki systemowi ACC można szybko i dokładnie zestawiać ze sobą kolory o takiej samej jasności czy 
nasyceniu. Bez problemu można też dobrać kolory harmonizujące z kolorem o podanym kodzie ACC.
Składający się z sześciu znaków kod, umożliwia uporządkowanie kolorów według ich podstawowych 
parametrów: barwy, nasycenia i jasności.

Barwa oznaczana jest kombinacją litery i cyfry (dla kolorów neutralnych dwoma literami), a nasycenie i jasność 
dwoma cyframi. Każdy z trzech parametrów oddzielony jest kropką.

Paleta kolorów 

Stopień połysku

Odporność na szorowanie

1

GŁĘBOKI MAT MAT ŚREDNI POŁYSK (PÓŁMAT/SATYNA) POŁYSK

4 5 9 10 59 60

Barwa

Koło barw podzielono na 24 
równe sektory i oznaczono 
literami – od czerwieni 
i pomarańczy (A do E) 
poprzez żółcie (F i G), zielenie 
(H do P), niebieskie (Q do 
U) aż do barw niebiesko- 
i czerwonofioletowych (V do 
Z). Aby zwiększyć dokładność 
określenia barwy, każdy 
z sektorów został podzielony 
na 10 podsektorów, 
a każdemu z nich została 
przypisana rosnąco cyfra od 
0 do 9 (np. A0 do A9).

Jasność i nasycenie

Jasność i stopień nasycenia danego koloru są 
podawane w wartościach liczbowych od 00 do 
99. „99“ oznacza najwyższy stopień jasności czy 
nasycenia. Stąd też przykładowo dla nasyconej 
czerwieni o średniej jasność otrzymamy kod 
C0.50.40. Dwie pierwsze pozycje „C0” oznaczają 
odcień czerwieni, „50” oznacza stosunkowo 
wysokie nasycenie odcienia, a „40” oznacza 
jasność. Jeżeli nasycenie danej barwy jest mniejsze 
niż 03, do oznaczenia jej odcienia zamiast cyfry 
stosuje się literę „N” (= neutralny). Kod FN.02.88 
oznacza więc kolor zbliżony do koloru neutralnego 
o niskim nasyceniu – w tym przypadku o niskiej 
intensywności (02) żółtej barwy (FN) i wysokim 
stopniu jasności (88).

Klasę odporności na szorowanie określa się na podstawie PN-EN 13300. Największą odporność na szorowanie 
mają farby zakwalifikowane do klasy I (ubytek grubości powłoki <5 μm po 200 cyklach szorowania).

Klasa 1 
<5 μm  

po 200 cyklach szorowania

Klasa 2  
≥5 μm i <20 μm  

po 200 cyklach szorowania

Klasa 3 
≥20 μm i <70 μm  

po 200 cyklach szorowania

Klasa 4 
<70 μm  

po 40 cyklach szorowania

Klasa 5 
≥70 μm 

po 40 cyklach szorowania

ja
sn

oś
ć

nasycenie

99
90
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70
60
50
40
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00

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99

barwa

A0

B0

C0

D0

E0

F0

R0

S0

T0

U0
V0

W0 X0 Y0
Z0

Pomiar stopnia połysku

Współczynnik odbicia światła (z ang. Gloss 
Unit – w skrócie GU) – jest to wartość zmierzona 
specjalnym przyrządem – wg normy PN-EN 13300, 
za pomocą procedur określonych w ISO 2813 
(pomiary wykonuje się pod kątem 60º lub 85º).

kąt pomiaru 60º lub 85º kąt pomiaru 60ºkąt pomiaru 85º
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z mieszalnika z mieszalnika biała biała czarna

REZISTO 15 CLASSIC 9 COMPLEX WHITE 3 LATEX 4 ULTRA BLACK 7

satyna mat mat mat mat

pędzel, wałek, natrysk**

klasa 1

± 16 m²/l

pędzel, wałek, natrysk**

klasa 2

± 18 m²/l

pędzel, wałek, natrysk**

klasa 4 klasa 2

± 15 m²/l ± 14 m²/l

pędzel, wałek, natrysk** pędzel, wałek, natrysk** pędzel, wałek, natrysk**

klasa 2

± 20 m²/l

«««« «««« «««««««« ««««

mleczny, przezroczystymleczny, przezroczysty

GRUNT SILIKATOWY

dołącz do nas na
duluxprofessional.pl

i zyskaj  
pakiet korzyści!

GRUNT STABILIZUJĄCY

V1 / duży

1–21–2

± 6 m²/l± 8 m²/l

do wnętrz 
i na zewnątrz

MULTIPRIMER

6 h

pędzel, wałek

pędzel, wałek, natrysk**

1L; 2,5L

± 10 m²/l

stal, żeliwa, aluminium,  
PCV, drewno

FARBY DO WNĘTRZ

PRODUKTY ELEWACYJNE

GRUNTY

Kolory z mieszalnika z mieszalnika z mieszalnika

REZISTO 9  
MARK BLOCKER

REZISTO 1 REZISTO 5

Wykończenie mat głęboki mat mat

Odporność na szorowanie* 

 * wg PN-EN 13300:2002
 ** natrysk hydrodynamiczny; szczegóły w karcie technicznej produktu

klasa 1

± 16 m²/l

pędzel, wałek, natrysk**

pędzel, wałek, natrysk**

klasa 1

± 14 m²/l

pędzel, wałek, natrysk**

pędzel, wałek, natrysk**

klasa 1

± 16 m²/l

pędzel, wałek, natrysk**

pędzel, wałek, natrysk**

Odporność na plamy

Odporność na przetarcia

Do wilgotnych pomieszczeń

Wydajność

Metody stosowania

Metody stosowania

«««« «««« ««««

Kolory

Wykończenie

Współczynnik przenikania pary wodnej

Przepuszczalność wody

Ilość warstw

Wydajność

farba biała / 
baza mieszalnika

farba biała / 
baza mieszalnika

farba biała / 
baza mieszalnika

ACRYLIC ANTI-UV SILICONE PRO CLEAN SILICATE HYDRO ACTIVE

G3 / mat G3 / mat G3 / mat

V2 / średni V1 / duży V1 / duży

W3 / mała W3 / mała W3 / mała

2 2 min. 2

± 6 m²/l ± 6 m²/l 3–6 m²/l

Zastosowanie

Powierzchnie

do wnętrz do wnętrz 
i na zewnątrz

do wnętrz 
i na zewnątrz

UNIVERSAL PRIMER CONTACT PRIMERGRUNT KRYJĄCY PODKŁADOWY

Czas schnięcia 4 h 6 h8 h

Metody stosowania pędzel, wałek, natrysk** pędzel, wałekpędzel, wałek, natrysk**

3L; 8L 1L; 5L1L; 5L; 10L

± 12 m²/l ± 6 m²/l± 25 m²/l

Dostępne opakowania

Wydajność

beton, klinkier, stare 
powłoki, gips-kartonściany i sufity ściany i sufity
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