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Malowanie sufi tu z Super Akryl s. 20 

Malowanie ściany z Pory Roku s. 22

Malowanie ławki z Do Drewna i Metalu Ftalonal s. 24

Malowanie ogrodzenia z Stalochron s. 25

Malowanie bramy z Chlorokauczuk i Nobikor s. 26

Malowanie rynny z Dach i Rynna s. 27

Odwiedź nas na

www.nobiles.pl
i dowiedz się więcej
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4
wiosna
koniczynowa

3
wiosna
groszkowa

7
lato
piaskowe

8
lato
słomkowe

9 
lato

pszeniczne

33
wiosna
tatarakowa

10

lato
żonkilowe

11 
lato
słonecznikowe

12
lato
miodowe

45
wiosna

nowalijkowa

46 
lato
jaskrowe

30 
lato
liliowe

31
lato

fi ołkowe

32 
lato

jagodowe

47
lato

malinowe

34 
lato

hiacyntowe

40
lato

śliwkowe

NOBILESNOBILES
Pory RokuPory Roku
Natura przemawia wieloma Natura przemawia wieloma 
głosami. Szelestem jesiennych liści. głosami. Szelestem jesiennych liści. 
Falującym łanem złocistej pszenicy. Falującym łanem złocistej pszenicy. 

Głęboką bielą zaśnieżonych Głęboką bielą zaśnieżonych 

stoków. Kojącym spokojem stoków. Kojącym spokojem 

i intensywną witalnością. Wsłuchaj i intensywną witalnością. Wsłuchaj 

się w jej głos, odkryj niezwykłe się w jej głos, odkryj niezwykłe 
inspiracje dla Twojego wnętrza…inspiracje dla Twojego wnętrza…

  »» bardzo dobre krycie, bardzo dobre krycie, 

  »» łatwa aplikacja, łatwa aplikacja, 

  »» trwałe kolory,trwałe kolory,

  »» odporność na zmywanieodporność na zmywanie
lekkich plam, lekkich plam, 

  »» umożliwia oddychanie ścianumożliwia oddychanie ścian

Stopień połysku: Stopień połysku: matmat

Spoiwo: Spoiwo:  lateks lateks
Rozcieńczalnik: wodawoda

Pojemności:Pojemności:
2,5 l, 5 l2,5 l, 5 l

Wydajność:Wydajność:

do 12 mdo 12 m22/l/l

Sposób aplikacji:Sposób aplikacji:

wałek, pędzel, natryskwałek, pędzel, natrysk

Liczba warstw:Liczba warstw:

2 warstwy2 warstwy

WIOSNA

LATO

6
wiosna
szczypiorkowa

39
wiosna
łąkowa

5
wiosna

leszczynowa
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43 
zima
skalista

38
zima
mglista

13
jesień
pieczarkowa

14
jesień
gruszkowa

15 
jesień
morelowa

16 
jesień
brzoskwiniowa

52
zima
srebrzysta

53 
zima
wietrzna

54 
zima
polarna

17 
jesień
dyniowa

36 
jesień
paprykowa

18
jesień
jarzębinowa

48

jesień
gerberowa

25 
jesień
lniana

49 
jesień
chryzantemowa

26
jesień
kamionkowa

27
jesień
orzechowa

55
zima

morska

56 
zima

pogodna

22
zima

gradowa

50 
jesień
pochmurna

51 
jesień
cynamonowa

37 
jesień
korzenna

28 
jesień
borowikowa

JESIEŃ

ZIMA
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Fachowe porady:

Malowanie
ścian s. 22

wiosna
groszkowa

3

NOBILES
Pory Roku

Wiosna

3 wiosna
groszkowa

49 jesień
chryzantemowa

7 lato 

piaskowe

52 zima

srebrzysta

+
Polecane
zestawienia kolorów

Katalog produktów6



Fachowe porady:

Malowanie
ścian s. 22

lato

liliowe

30

NOBILES 
Pory Roku

Lato

30 lato
liliowe

4 wiosna
koniczynowa

43 zima
skalista

10 lato
żonkilowe

+
Polecane

zestawienia kolorów

Katalog produktów 7



jesień
paprykowa

36

NOBILES 
Pory Roku

Jesień
Pory Roku

Fachowe porady:

Malowanie
ścian s. 22

36 jesień
paprykowa

40 lato

śliwkowe

13 jesień

pieczarkowa

54 zima

polarna

+
Polecane
zestawienia kolorów

Katalog produktów8



zima
skalista

43

NOBILES 
Pory Roku

Zima
Pory Roku

Fachowe porady:

Malowanie
ścian s. 22

43 zima
skalista

28 jesień
borowikowa

33 wiosna
tatarakowa

34 lato
hiacyntowe

+
Polecane

zestawienia kolorów
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NOBILES

Biała
Akrylowa

Matowa farba emulsyjna do ścian 

i sufi tów, zalecana do malowania 

zarówno nowych, jak i wcześniej 

malowanych powierzchni.

 » bardzo dobre krycie,

 » szybkie schnięcie,

 » dobra paroprzepuszczalność,

 » łatwe rozprowadzanie

Stopień połysku: mat

Spoiwo:  akryl

Rozcieńczalnik: woda

Wydajność:

do 12 m2/l

Pojemności:

3 l, 10 l

Liczba warstw:

2 warstwy

Biała
Akrylowa

Katalog produktów10



NOBILES

Super 
Akryl

Jedyna na rynku biała farba 

z opatentowanym, funkcjonalnym 
wieczkiem z kratką malarską.

 » bardzo dobre krycie,

 » wysoka wydajność,

 » zawiera Tytanową Biel 

dla pewnej i trwałej bieli

Stopień połysku: mat

Spoiwo:  akryl

Rozcieńczalnik: woda

Wydajność:

do 14 m2/l

Pojemności:

1 l, 5 l, 10 l

Liczba warstw:

2 warstwy

Super
Akryl

Fachowe porady:

Malowanie
ścian  s. 20

Więcej inspiracji
znajdziesz na stronie

www.nobiles.pl

Katalog produktów 11



NOBILESNOBILES

Do DrewnaDo Drewna
i Metalui Metalu

FtalonalFtalonal
Uniwersalna Uniwersalna 
farba alkidowafarba alkidowa

»» bardzo dobre krycie,bardzo dobre krycie,

»» trwałość kolorów,trwałość kolorów,

»» wyjątkowa odpornośćwyjątkowa odporność

na czynniki atmosferycznena czynniki atmosferyczne

CZAS SCHNIĘCIACZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze ok. 20°CW temperaturze ok. 20°C
i wilgotności względnej ok. 50%,i wilgotności względnej ok. 50%,

przy dobrej wentylacji: przy dobrej wentylacji:

»» do schnięciado schnięcia

powierzchniowego –powierzchniowego –
10 godzin,10 godzin,

»» do nakładania następnejdo nakładania następnej

warstwy – 16 godzinwarstwy – 16 godzin

Pojemności:

0,25 l, 0,9 l, 5 l, 10 l

Wydajność:

do 14 m2/l

Kolorystyka:

18 kolorów

Wykończenie:
połysk, mat,

półpołysk

Liczba warstw:

2 warstwy

*  6 lat gwarancji na skuteczność zabezpieczenia powierzchni poprzez trwałość nałożonej powłoki chroniącej drewno lub metal przed 
czynnikami atmosferycznymi. Szczegółowe warunki oraz zakres udzielonej gwarancji dostępne są na stronie www.nobiles.pl.

lazurowyzielony
soczysty

czerwony
jasny

zielony
trawiasty

orzech
średni

orzech
jasny

żółtykremowy beżowybiały

niebieski
szafi rowy

popielaty szary
jasny

szary

brąz
czekoladowy

brązowy brązowy
ciemny

czarny

PÓŁPOŁYSK

białybiały czarny

POŁYSK MAT

12 Farby do drewna i metaluFarby do drewna i metalu



lazurowy

żółty

zielony
trawiasty

czarny

Farby do drewna i metalu 13



NOBILESNOBILES

StalochronStalochron
Farba antykorozyjna Farba antykorozyjna 
bezpośrednio na rdzębezpośrednio na rdzę

  »» bezpośrednio na rdzę,bezpośrednio na rdzę,

  »» zapewnia bardzo dobre zapewnia bardzo dobre 

właściwości antykorozyjne,właściwości antykorozyjne,

  »» wysoce odporna na działanie wysoce odporna na działanie 
czynników atmosferycznychczynników atmosferycznych

CZAS SCHNIĘCIACZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze ok. 20°C W temperaturze ok. 20°C 

i wilgotności względnej ok. 50%, i wilgotności względnej ok. 50%, 
przy dobrej wentylacji:przy dobrej wentylacji:

  »» do schnięcia powierzchniowego do schnięcia powierzchniowego 

– 2 godziny, – 2 godziny, 

  »» do nakładania następnej do nakładania następnej 

warstwy – 6 godzinwarstwy – 6 godzin

Pojemności:

0,65 l, 2,5 l, 5 l, 10 l

Wydajność:

do 9 m2/l

Kolorystyka:

16 kolorów

Wykończenie:
połysk, młotkowy

Liczba warstw:

2-3 warstwy

POŁYSK

czarny

RAL 9005

brązowy

brązowy 
czekoladowy
RAL 8017

popielaty
RAL 7042

zielony 
szmaragdowy
RAL 6001

zielony 
mchowy
RAL 6005

błękit
nieba
RAL 5015

żółty

niebieski 
sygnałowy
RAL 5005

szary jasny
RAL 7010

czerwony
purpurowy
RAL 3004

czerwony 
jasny

czerwony 
tlenkowy
RAL 3009

biały

MŁOTKOWY

czarnysrebrno-szary

Farby do metaluFarby do metalu1414



czarny
RAL 9005

żółty

zielony

szmaragdowy

RAL 6001

czerwony

jasny

Farby do metalu 15



NOBILESNOBILES

ChlorokauczukChlorokauczuk
Emalia do metaluEmalia do metalu
i betonu, wysoki połysk

w zestawie z podkładempodkładem
Nobikor zapewnia trwałąNobikor zapewnia trwałą

ochronę przed korozją,ochronę przed korozją,

»» wysoce odporna nawysoce odporna na

zarysowania i uderzenia,zarysowania i uderzenia,

»» wysoce odporna na działaniewysoce odporna na działanie

czynników atmosferycznychczynników atmosferycznych

CZAS SCHNIĘCIACZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze ok.+20°CW temperaturze ok.+20°C

i wilgotności względnej ok. 50%:i wilgotności względnej ok. 50%:

»» do schnięcia powierzchniowegodo schnięcia powierzchniowego

– 4 godziny,– 4 godziny,

»» do wyschnięcia powłokido wyschnięcia powłoki

– 18 godzin (stopień 3)– 18 godzin (stopień 3)

»» do nakładania następnejdo nakładania następnej

warstwy do 1 godziny (metodąwarstwy do 1 godziny (metodą

„mokro na mokro”) lub po„mokro na mokro”) lub po

3 dniach3 dniach

i betonu, wysoki pi betonu, wysoki p

»» w zestawie z podkłademw zestawie z podkładem

Pojemności:

1 l, 5 l, 10 l

Wydajność:

do 8 m2/l

Kolorystyka:

19 kolorów

Wykończenie:

wysoki połysk

Liczba warstw:

2 warstwy

WYSOKI POŁYSK

czarny

czerwony
tlenkowy

popielaty

średni

szary

żółty
sygnałowy
RAL 1003

niebieski
sygnałowy
RAL 5005

niebieski

gorczycowy
RAL 5010

błękitny 
RAL 5015

zielony
liściasty 
RAL 6002

zielony
mchowy 
RAL 6005

szary

jasny 
RAL 7035

zielony
trawiasty
RAL 6010

zielony
miętowy 
RAL 6029

czerwony 
jasny

czerwony
ciemny

biały żółty

* Nobiles Chlorokauczuk zapewnia 4 razy większą odporność na uderzenia niż wymaga tego norma PN-C-81608
dla emalii chlorokauczukowych. Dzięki temu pomalowane powierzchnie dłużej zachowują estetyczny wygląd.

brązowybrązowy

czekoladowy 
RAL 8017

Farby do metaluFarby do metalu1616



błękitny
RAL 5015

czarny

żółty

17Farby do metalu



NOBILESNOBILES

Dach Dach 
i Rynnai Rynna
Bezpodkładowa 
farba na ocynk

pp

»» szybkoschnąca,szybkoschnąca,

»» wysoka elastyczność,wysoka elastyczność,

»» odporna na czynnikiodporna na czynniki
atmosferyczne (m.in. UV)atmosferyczne (m.in. UV)

CZAS SCHNIĘCIACZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze ok. 20°CW temperaturze ok. 20°C

i wilgotności względnej ok. 50%:i wilgotności względnej ok. 50%:

»» do schnięciado schnięcia

powierzchniowego –powierzchniowego –

1,5 godziny,1,5 godziny,

»» do nakładania następnejdo nakładania następnej

warstwy – 4 godzinywarstwy – 4 godziny

Pojemności:

0,75 l, 5 l, 10 l

Wydajność:

do 7 m2/l

Kolorystyka:

10 kolorów

Wykończenie:
mat

Liczba warstw:

2-3 warstwy

MAT

brąz 
mahoniowy
RAL 8016

brąz 
czekoladowy

czarny

szary 
grafitowy

RAL 7024

brąz 
ceglasty
RAL 8004

zielony mchowy

szary jasny

wiśniowyczerwony 
tlenkowy

biały

brąz

mahoniowy
RAL 8016

brąz
ceglasty
RAL 8004

Bezpodkładowa Bezpodkładowa 
farba na ocynkfarba na ocynk

»» nie wymaga stosowanianie wymaga stosowania
podkładu,podkładu,

Farby do metaluFarby do metalu1818



NOBILESNOBILES

NobikorNobikor
Antykorozyjny 
podkład do metalu

»» trwale zabezpieczającytrwale zabezpieczający
antykorozyjnie,antykorozyjnie,

»» bardzo dobrze przyczepnybardzo dobrze przyczepny

do podłoża,do podłoża,

»» hamuje rozwój korozjihamuje rozwój korozji

CZAS NAKŁADANIA WARSTWCZAS NAKŁADANIA WARSTW

NA POWŁOKĘ NOBIKORU:NA POWŁOKĘ NOBIKORU:
W temperaturze ok.+20°CW temperaturze ok.+20°C

i wilgotności względnej ok. 50%:i wilgotności względnej ok. 50%:

»» podkładu Nobikor -podkładu Nobikor -
min. 20 godzin,min. 20 godzin,

»» wyrobów alkidowych -wyrobów alkidowych -
min. 20 godzin,min. 20 godzin,

»»  wyrobów chlorokauczukowych  wyrobów chlorokauczukowych

i nitrocelulozowych -i nitrocelulozowych -

min. 48 godzinmin. 48 godzin

*wskazane jest sprawdzenie na*wskazane jest sprawdzenie na
małej powierzchni możliwościmałej powierzchni możliwości

nałożenia farby nawierzchniowejnałożenia farby nawierzchniowej

dkład do metaludkład do metalu

wale zabezpieczającywale zabezpieczający

Pojemności:

0,5l, 1 l, 5 l, 10 l

Wydajność:

do 12 m2/l

Kolorystyka:

3 kolory

Wykończenie:

matowy

Liczba warstw:

2 warstwy

MAT

czarny

popielaty

czerwony
tlenkowy

czerwony

tlenkowy

* Nobiles Nobikor, dzięki zaawansowanej recepturze, 
stanowi najlepszy podkład antykorozyjny. 
Technologia 3w1 oznacza:
 » bardzo dobrą przyczepność do podłoża,
 » blokowanie rdzy,

 » ochronę powierzchni nawet przy dużych zmianach 
temperatur (od -20°C do +50°C) 19Farby do metaluFarby do metalu



Idealnie biały sufi t podkreśli 

urok każdego wnętrza. Jego 

niedoskonałości – niestety przy-

ciągają spojrzenia, odwracając 

uwagę od atutów najpiękniejszej 

nawet aranżacji. Warto zatem 

zadbać o staranne wykończenie 

sufi tu, które – dzięki poradom 

profesjonalistów – jest łatwiejsze 

niż mogłoby się wydawać…  

Malowanie
sufi tu 
z Nobiles
Super Akryl

Fachowe
porady

Fachowe porady20



Do malowania 
sufi tu wybierz 
głęboko matowe 

farby, które 

ograniczają 
zjawisko odbijania 
się światła 

i tworzenia 

refl eksów. 

1
Zadbaj o zapewnienie optymal-

nych warunków w malowanym 

pomieszczeniu:

• temperatura otoczenia i malowanej 

powierzchni powinna wynosić 

pomiędzy +10°C a +28°C,

• wilgotność względna powietrza 

powinna być niższa niż 80%.

2
Zbyt niska wilgotność i/lub zbyt 

wysoka temperatura mogą 

utrudnić malowanie, ponieważ 

nakładane farby będą zbyt szybko 

wysychać, co może powodować efekt 

smużenia. Należy pamiętać, iż przy 

sufi cie temperatura powietrza może 

być znacznie wyższa niż w niższych 

partiach pomieszczenia.

3
Staranne przygotowanie sufi tu to 

gwarancja jednolitego koloru 

i idealnie gładkiej powierzchni. Przed 

malowaniem:
• oczyść sufi t wodą ze środkiem 

czyszczącym i pozostaw do 
wyschnięcia,

• jeśli stara farba łuszczy się – usuń 
jej pozostałości, a ewentualne ubytki 
wypełniej szpachlą,

• zabezpiecz podłogę, meble i inne 
powierzchnie, które mogłyby ulec 
zabrudzeniu, kartonem, folią lub 
taśmą malarską,

• jeśli malowana powierzchnia jest 
niejednolita lub chłonna, użyj gruntu 
albo podkładu – zużyjesz mniej farby 
i zapewnisz jej lepszą trwałość.

4 Użycie wysokiej drabiny lub 
teleskopu, nakładanego na 

uchwyt wałka, zapewni doskonały 

efekt i komfortowe warunki pracy.

5
Starannie wymieszaj farbę 

w pojemniku. 

6
Malowanie rozpocznij od 

narożników przy oknie – nakładaj 

farbę małym pędzlem lub wałkiem. 

Następnie, oddalając się od źródła 

światła, nanoś szerokie pasy farby 

większym wałkiem.

6
Nakładaj farbę na zachodzące 

na siebie, duże fragmenty sufi tu. 

Pierwsza warstwa farby powinna być 

nakładana równolegle do ściany, przez 

którą do wnętrza wpada najwięcej 

światła. Druga – prostopadle do niej.

Porady na temat malowania

znajdziesz na stronie
www.nobiles.pl

21Fachowe porady



W celu uzyskania doskonałej 

powłoki malarskiej i jednolitego 

koloru, odpowiednio przygotuj po-

wierzchnie do malowania:
 

• oczyść je za pomocą wody 

z łagodnym detergentem i pozostaw 

do wyschnięcia,

• zeskrob pozostałości łuszczącej się 

farby, wypełnij pęknięcia i ubytki za 

pomocą szpachli,

• zabezpiecz taśmą malarską 

powierzchnie, które chcesz uchronić 

przed zabrudzeniem, np.: ramę 

okienną, framugi drzwi etc.,

• okryj papierem, kartonem lub folią 

malarską podłogę, meble i żyrandol,

• jeśli malowana powierzchnia jest 

chłonna i niejednolita, użyj gruntu lub 

podkładu – zużyjesz mniej farby, a jej 

kolor będzie głębszy i bardziej trwały.  

1

Więcej inspiracji
znajdziesz na stronie

www.nobiles.pl

Fachowe porady22



2

3

4

5

7

8

9

10

Istotne jest zachowanie 

odpowiedniej kolejności prac 

malarskich: przed malowaniem ścian 

pomaluj sufi t (patrz str. 20 ) i poczekaj 

do jego całkowitego wyschnięcia. 

Wówczas równolegle do jego krawędzi 

przyklej taśmę samoprzylepną, która 

wyznaczy wyraźną granicę między 

kolorami sufi tu i ścian.

Dokładnie wymieszaj farbę 

w opakowaniu.

Nanoszenie farby rozpocznij od 

powierzchni trudno dostępnych: 

narożników oraz pasów wokół gniaz-

dek, okien i drzwi. Maluj je wygodnym 

pędzlem lub specjalnym okrągłym 

wałkiem.

Jako pierwszą pomaluj ścianę 

z oknem. Następnie, oddalając 

się od źródła światła, nanoś kolor 

na kolejne. Unikniesz smug, gdy do 

malowania dużych płaszczyzn użyjesz 

szerokich wałków. Nabieraj na wałek 

obfi te i równomierne ilości farby, 

nadmiar zdejmij przy użyciu kratki lub 

kuwety malarskiej. Maluj pionowe pasy, 

jeden przy drugim, naprzemiennie: od 

góry do dołu i od dołu do góry. Ostat-

nie pociągnięcia wałka prowadź od 

góry do dołu tak, by uzyskać jednolitą 

fakturę ściany.

Poszczególne powierzchnie 

(ściany, elementy pomieszczeń) 

maluj tylko jedną techniką malarską. 

Wybierając intensywne kolory, nie 

wykonuj miejscowych poprawek po 

wyschnięciu powłoki, lecz ponownie 

pomaluj całą ścianę.

Kolejną warstwę farby nakładaj 

dopiero wtedy, gdy masz pew-

ność, że pierwsza całkowicie wyschła. 

Informacje o czasie schnięcia znajdują 

się na każdym opakowaniu farby.

Gdy ostatnia nałożona warstwa 

farby lekko przeschnie, odklej ta-

śmę malarską przy sufi cie oraz taśmę 

zabezpieczającą okna, drzwi, gniazdka 
etc. Jeśli zrobisz to przed całkowitym 

wyschnięciem farby, unikniesz odkleje-
nia jej razem z taśmą malarską.

Umyj narzędzia w ciepłej wodzie 

z dodatkiem detergentu. Bądź 

eko: czyszcząc pędzle i wałki w pojem-

niku, zamiast pod bieżącym strumie-

niem, oszczędzisz wodę, a dodatkowo 

unikniesz zabrudzenia łazienki.

Jeśli planujesz przerwę w pracy, 

owiń szczelnie pędzel lub wałek 

w folię – farba nie wyschnie i nie trzeba 
będzie myć narzędzi przed zakończe-

niem malowania. Uwaga: zaschnięta 
emulsja na wałku lub pędzlu powoduje 

powstawanie grudek i nierównomierne 
nakładanie farby na ścianę.

6

Zawsze umyj wałki malarskie przed pierwszym uży-

ciem, by pozbyć się świeżego „meszku”, pokrywają-

cego ich powierzchnię. W razie przedostania się do 

farby, mógłby powodować powstawanie drobnych 

nierówności na malowanych ścianach.
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Po 24 godzinach od zakończenia malowania 

ławka jest gotowa do użytkowania.

Na mniej widocznej powierzchni (np. od 

spodu ławki) przeprowadź „test dotykowy”. 

Jeśli palec przykleja się do farby lub zostawia na 

niej ślad, pozostaw ławkę do dłuższego schnięcia.

Malowanie ławki
z Nobiles Do Drewna
i Metalu Ftalonal

Relaks na ogrodowej ławce w słonecz-

ny dzień… – trudno wyobrazić sobie 

przyjemniejsze spędzenie wolnego 

popołudnia.

Przygotuj narzędzia: papier ścierny, benzynę 

ekstrakcyjną, maseczkę, pędzel i ulubiony kolor 

farby Nobiles Do Drewna i Metalu Ftalonal.  

Przed przystąpieniem do malowania oczyść 

i wygładź wszystkie elementy ławki. Zabrudze-

nia lub tłuste plamy usuń benzyną ekstrakcyjną, a 

nierówności przeszlifuj papierem ściernym o gradacji 
ziarna ok. 150 – 200. Następnie oczyść powierzchnie  

z pyłu.

Zabezpiecz ławkę ogrodową, wystawioną na 

bezpośrednie działanie warunków atmosfe-

rycznych, bezbarwnym impregnatem do drewna, 

a elementy metalowe – podkładem antykorozyjnym 

Nobiles Nobikor.

Do malowania użyj dobrej jakości pędzla oraz 

farby Nobiles Do Drewna i Metalu Ftalonal. Ma-

luj długimi pociągnięciami pędzla, płynnymi ruchami. 

Nałóż dwie warstwy emalii, przestrzegając zalecane-

go czasu schnięcia każdej z nich.

Po zakończeniu pracy wyczyść dokładnie na-

rzędzia za pomocą preparatu Nobiles Rozcień-
czalnik do Farb i Emalii Ogólnego Stosowania.

1

2

3

4
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6

7

Przed malowaniem dokład-
nie obejrzyj każdy element 
ławki. Zardzewiałe gwoździe 

lub śruby mogą nie tylko 

szpecić świeżo pomalowaną 
powierzchnię, ale również sta-
nowić niebezpieczeństwo dla 

użytkowników ławki. Powinny 

zatem zostać zastąpione 
nowymi.
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Malowanie ogrodzenia 
z Stalochron

Metalowe ogrodzenia posiadają 

niezaprzeczalny urok. Co zrobić, by ich 

dekoracyjne, fi nezyjnie kute elementy 

przyciągały wzrok przez długie lata? 

Wbrew pozorom ich ochrona i renowacja 

nie jest szczególnie skomplikowana, 

wymaga jedynie starannych 

przygotowań…

Pamiętaj o malowaniu elementów metalo-

wych w odpowiednich warunkach atmos-

ferycznych, ponieważ mają one znaczący wpływ 

na czas schnięcia warstwy farby i właściwości 

uzyskanej powłoki.

Podłoża wcześniej niemalowane dokładnie 

oczyść za pomocą rozcieńczalnika, dobra-
nego do rodzaju farby, która będzie następnie 

stosowana. Podłoża wcześniej malowane (podda-
wane renowacji) oczyść z luźnej rdzy oraz z uszko-

dzonych, słabo przyczepnych do podłoża starych 
powłok malarskich drucianą szczotką lub grubo-

ziarnistym papierem ściernym.

Do malowania powierzchni stalowych

i żeliwnych wybierz farbę antykorozyjną 
Nobiles Stalochron. Przed nałożeniem dokładnie 

wymieszaj produkt.

Nanoś farbę wałkiem lub pędzlem o średnio 

sztywnym włosiu. Po nabraniu obfi tej ilości 

farby rozprowadzaj ją dokładnie, aż do uzyskania 

równomiernej warstwy. Aby uzyskać doskonałą 

trwałość i efekt dekoracyjny, nałóż 2 warstwy 
emalii.

1

2

3

4

Jeśli dysponujesz większym 

budżetem, możesz przed 

malowaniem poddać swoje 
metalowe ogrodzenie piasko-
waniu. Siła wody i piasku pod 

ciśnieniem zedrze rdzę do 

„żywego metalu”.

Upewnij się, czy krawędzie i narożniki są 

dokładnie pomalowane. W przypadku 

skomplikowanych (trudnych do malowania) kształ-

tów elementów konstrukcyjnych lub pionowych 

powierzchni, dla uzyskania lepszego efektu, nałóż 

większą ilość warstw.

Starannie oczyść narzędzia przy pomocy 
preparatu Nobiles Rozcieńczalnik do Wyro-

bów Chlorokauczukowych i Poliwinylowych.

5

6

Więcej inspiracji
znajdziesz na stronie
www.nobiles.pl
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Malowanie bramy 
z Nobiles Nobikor 
i Nobiles Chlorokauczuk

Brama wraz z ogrodzeniem stanowi swego rodzaju 
wizytówkę domu – dobrej jakości materiał i elegancki 
kształt świadczy o naszym guście. Jednak rdza i łusz-
cząca się farba mogą zepsuć doskonałe „pierwsze 
wrażenie”. Warto zatem zadbać o odpowiednią ochronę 
lub renowację metalowych elementów naszych bram. 
Farba Nobiles Chlorokauczuk na długie lata zabezpie-
czy ich powierzchnię przed szkodliwymi czynnikami 
atmosferycznymi, zapewniając 4 razy większą odpor-
ność na uderzenia niż wymaga tego norma 
PN-C-81608 dla emalii chlorokauczukowych.

Przed rozpoczęciem prac dobrze przygotuj powierzchnię 

bramy – musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Usuń pozo-

stałości starej farby i odpryski rdzy za pomocą szlifi erki lub papieru 

ściernego.

2
Pamiętaj o zmatowieniu powierzchni papierem ściernym, by 

zapewnić odpowiednią przyczepność nowej farby.

3 Jeżeli przygotowujesz nową powierzchnię (wcześniej 
niemalowaną), w pierwszej kolejności zastosuj podkład 

Nobiles Nobikor. Jeżeli jest to powierzchnia wcześniej malowana, po 
wcześniejszym przygotowaniu/oczyszczeniu powierzchni zastosuj 

podkład Nobiles Nobikor w miejscach odsłoniętego metalu. Stosuj 

się do zaleceń dotyczących malowania opisanych na opakowaniu.

4 Wybierz swój ulubiony kolor z palety barw Nobiles Chloroka-

uczuk i starannie pomaluj całą powierzchnię, zwracając 

szczególną uwagę na wszelkie załamania i zakamarki. Nakładaj 
farbę pędzlem lub wałkiem. Trwały efekt zapewni naniesienie 

dwóch warstw farby. Minimalna grubość nałożonej powłoki farby 

Nobiles Chlorokauczuk powinna wynosić 60 μm.

1

Przed rozpoczęciem malowa-

nia warto przygotować sobie 
wszystkie produkty i akcesoria, 
aby uniknąć przestojów w pra-

cy. Do malowania bramy najle-

piej użyć kilku rodzajów pędzli: 
pędzla owalnego, dużego 
pędzla płaskiego oraz małego 

pędzla okrągłego do trudno 

dostępnych powierzchni. 
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Nakładaj emalię pędzlem, wałkiem lub natry-

skiem hydrodynamicznym. Nabieraj obfi te i rów-

nomierne ilości farby i rozprowadzaj je dokładnie, aż 

do uzyskania równomiernej, dobrze kryjącej warstwy.

Nanieś 2-3 warstwy produktu, każdą w odstę-

pie 4 godzin od nałożenia poprzedniej.

Po zakończeniu malowania usuń z narzędzi 

jak największą ilość farby, a następnie umyj je 

czystą wodą.

1 Przed malowaniem odpowiednio przygotuj 

powierzchnię rynny:

a) nowe powierzchnie:

• oczyść 1-2% roztworem wodnym amoniaku,

• powstałą szarą pianę po ok. 10 min. dokładnie 

spłucz czystą wodą,

• miejsca skorodowane oczyść z rdzy i zastosuj

podkład antykorozyjny Nobiles Nobikor

b) podłoża wcześniej malowane

• całkowicie usuń uszkodzone lub słabo 

przyczepne warstwy starych farb przy pomocy 

preparatów do usuwania powłok malarskich, 

• dobrze przyczepne powierzchnie starych farb 

umyj wodą z dodatkiem detergentu, przeszlifuj 

drobnoziarnistym papierem ściernym i odpyl,

• w miejscach skorodowanych oczyść 

powierzchnię z luźnej rdzy oraz uszkodzonych, 

słabo przyczepnych do podłoża powłok 

malarskich lub powłok cynkowych, szlifując je 
drucianą szczotką, usuń powstały pył i odpadki, 

a miejsca pozbawione ochronnej warstwy 

cynku zagruntuj podkładem antykorozyjnym 
Nobiles Nobikor. Nakładaj farbę Nobiles Dach 

i Rynna po upływie 24 godzin.

2
Dokładnie wymieszaj 

produkt.

3

4

5

Warunki atmosferyczne idealne 
do malowania rynny to brak 

opadów i silnego wiatru oraz 

temperatura pomiędzy 10 a 25 
stopni Celsjusza.

Malowanie rynny z Nobiles Dach i Rynna

Trudno wyobrazić sobie dom bez rynny, od 

której – tak jak od każdego innego elementu 

naszych budynków – oczekujemy, by przez 

długie lata spełniała swoje zadania. Taką 

gwarancję zapewnić może jedynie odpowiednia 

renowacja oraz skuteczna ochrona przed korozją 

i działaniem czynników atmosferycznych, dzięki 

ulepszonej formule emalii Nobiles Dach i Rynna.

u 

ednia
orozją

zięki 
ynna.
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