Przy nakładaniu farby wałkiem należy dobrać
długość runa do chropowatości powierzchni:
• Ściany wewnętrzne - runo od 3-18 mm
• Ściany fasadowe - runo powyżej 18 mm,
na bardzo chropowatej nawierzchni (o strukturze
powyżej 3 mm) stosujemy wałek 22 mm, najlepiej
z piankowym podkładem na tulei. Stosując wałki
z krótszym runem nie zdołamy wprowadzić
farby we wszystkie zagłębienia podłoża, czyli nie
uzyskamy szczelnej, ciągłej powłoki.

Przy aplikacji pędzlem wyrobów dekoracyjnych
(lakierów, lakierobejc, emalii) nie należy pędzla
mocno dociskać do podłoża, ponieważ łatwiej
powstaną smugi. Najlepiej zastosować technikę
delikatnego „głaskania” powierzchni końcówką
pędzla, zapewni to równą i gładką powierzchnię.

Do farb wodnych najlepiej stosować pędzle
syntetyczne, ponieważ nie wchłaniają one wody
i włókna nie wycierają się w trakcie malowania.

Przed aplikacją pędzlem należy oczyścić go
najpierw z luźnych włosów.

Dla uzyskania najlepszego efektu estetycznego,
przy nakładaniu pędzlem głęboko penetrujących
impregnatów należy odczekać 15-30 min po
nałożeniu powłoki, a następnie pozostały na
powierzchni impregnat rozetrzeć za pomocą
suchego pędzla lub szmatki, usuwając w ten
sposób jego nadmiar.

Aplikując lakier wałkiem pamiętaj o tym, że
pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw
wałek należy przechowywać w rozpuszczalniku
odpowiednim dla danego typu lakieru.

Malując drewno należy wykonywać długie
pociągnięcia wzdłuż słojów. Malowanie
w poprzek usłojenia drewna uwidacznia
wszystkie smugi i nierównomierności
rozprowadzenia nakładanego wyrobu.

Przed każdą aplikacją wałek należy umyć
pod bieżącą wodą do usunięcia luźnego runa
poprzez wielokrotne przeczesanie powierzchni,
następnie należy odwirować i wysuszyć wałek.

Pędzle należy zmieniać na nowe przy aplikacji
każdej warstwy lakieru, nawet po zanurzeniu
ich w rozpuszczalniku mogą w ich wnętrzu
pozostać resztki lakieru.

Przy malowaniu powierzchni pionowych pędzlem
nie należy nakładać zbyt grubej powłoki, by
uniknąć tworzenia się zacieków. Ewentualne
zacieki należy niezwłocznie rozetrzeć.

Produkty o wysokiej lepkości (w konsystencji
żelowej) nakłada się wyłącznie pędzlem.

Pędzle z włosia naturalnego idealnie nadają się
do farb rozpuszczaInikowych.

TRWAŁOŚĆ WŁÓKIEN - sprawdzana poprzez
bardzo intensywną i długotrwałą pracę
wałka na powierzchni chropowatej. Wałki
fasadowe powinny wytrzymać pomalowanie,
co najmniej fasady jednego domku
jednorodzinnego.

PIERWOTNA PUSZYSTOŚĆ - parametr ważny
dla osób dbających o narzędzia. Mówi on
jak szybko zużywa się włókno wałka. Jeżeli
po wielokrotnym umyciu i odwirowaniu
włókna nadal są „puszyste” nie sklejają się
ani nie wypaczają znaczy, że wałek nawet po
kilkuset metrach kwadratowych malowania
będzie w dobrej formie.

TOPS - parametr określający procentową
zawartość włosów o maksymalnej długości
w pędzlu.

NASIĄKANIE I ODDAWANIE FARBY NA
PODŁOŻE - parametr mówiący o tym ile farby
może nabrać wałek i na jakiej powierzchni jest
w stanie efektywnie ją rozłożyć.

MICROFIBRA - to inaczej mikrowłókna, utkane
z bardzo cienkiej nitki nylonowej o grubości
1/100 ludzkiego włosa. Dzięki takiej budowie
wałki bardzo łatwo przyjmują zarówno wodę
jak i produkty o niskiej lepkości np. lakiery,
bardziej rzadkie farby itp.

REKOMENDACJE ZASTOSOWAŃ

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA
Wałki
Polyamide Power

Microfibre Floor 120

Microfibre Extra

Perlon Extra

Separator

Zabezpieczenie

Pędzle

Dobierz odpowiednie środki
ochrony indywidualnej
i zabezpieczenia inwestycji przed
przystąpieniem do malowania lub
naniesienia powłok systemu.

Pędzel płaski

Pędzel kaloryferowy

Pędzel ławkowiec

Polyamide Power

Polyacrylic

Microstar

Polyacrylic z podkładką piankową

Pędzel płaski

Pędzel ławkowiec

Flock

Felt

Foam

Foam EXTRA

Premium MIX

Pędzel kaloryferowy

OVAL

Pędzel płaski

Microfibre Floor 120

Velours

Wałki

Wałki
GRUNTY,
PODKŁADY,
IMPREGNATY

2

Microfibre Extra

Pędzle

Gruntowanie

Ustal stan podłoża i zaproponuj
produkty do jego właściwego
przygotowania. Uzyskaj optymalną
wydajność wybranych produktów,
trwałość systemu oraz najlepszy
efekt końcowy.

Wałki
EMALIE

1
Progold. Doskonale działa. Zawsze.

FARBY
WEWNĘTRZNE

FARBY
FASADOWE

PODKŁADKA PIANKOWA - jest niezbędnym
dodatkiem w konstrukcji wałka, pozwala
na wygodną pracę odciążając nadgarstek,
pomaga wprowadzać równomiernie farbę
w strukturę powierzchni.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8
51-416 Wrocław

Antychlap to pomocne narzędzie przy
zabezpieczaniu krawędzi i dużych powierzchni,
w tym sufitów, szczególnie przy malowaniu
natryskowym. To taśma klejąca i folia w jednym.
Folia elektryzuje się z powierzchnią, dzięki
czemu zapewniona jest dobra przyczepność,
nie przesuwa się i nie przeszkadza przy
malowaniu. Antychlap jest łatwy w montażu,
a co najważniejsze pozwala zaoszczędzić czas.

Malując drewno można użyć wałka, jednak
tylko do wyrobów nawierzchniowych (lakiery,
lakierobejce, lazury i emalie) i o niskiej lepkości
oraz na powierzchniach płaskich.

SŁOWNIK BRANŻOWY

numer infolinii: 801 11 33 11
e-mail: serwis.klienta@ppg.com

Zabezpieczając ściany taśmą malarską
należy pamiętać o tym, że dla uzyskania
najlepszego efektu taśmę odrywamy od razu
po pomalowaniu powierzchni. W zależności
od rodzaju taśmy mogą być w różnej długości
czasu utrzymywane na ścianie, taśmę
papierową żółtą odrywamy natychmiast, taśma
papierowa niebieska może zostać na ścianie do
14 dni, natomiast taśma materiałowa niebieska
nawet do 21 dni. Taśmę precyzyjną, żółtą
możemy zachować na ścianie aż do 30 dni.

PĘDZLE MALARSKIE

www.progold.com.pl

Prace malarskie należy zaplanować tak, by
temperatura podłoża i otoczenia mieściła się
w przedziale od +5 do +30°C i wilgotności
względnej powietrza poniżej 85%. Nie zaleca
się aplikacji wyrobów przy niskiej wilgotności
względnej powietrza.

WAŁKI MALARSKIE

51/2019

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

Pędzle

3

Wałki
LAKIERY,
LAKIEROBEJCE,
OLEJE

Wykończenie

Pędzle
Płaski 6550

TYNKI, GŁADŹ

Pędzel 6410

Premium MIX

OVAL

Zaproponuj optymalne
produkty finalne i wybierz
odpowiednie narzędzia
do ich aplikacji.

Nawigator
produktowy

Rajberki
nierdzewna

PCV

www.progold.com.pl

8
8

10
10

5904000040743

Samoprzylepna

60 cm x 50 m

2

ER ZCH

Poj.

ilość szt.
na palecie

658192
660299
660300
652316

5904000034186
5904000035947
5904000035954
5904000028260

1,5 Kg
5 Kg
9 Kg
18 Kg

320
100
60
40

Akryl Malarski

Kod KAEM

cecha

Wymiary

Szt. w op.
zbiorczym

663075

5904000040750

200 g / m�

1 m szer. / 15 m dł.

24

DO WNĘTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

ff Precyzyjna taśma pozwalająca na wykonanie zawsze perfekcyjnych
i oczekiwanych efektów dekoracyjnych (pasy, odcięcia, wzory
geometryczne)
ff wysoce odporna na wilgoć
ff wyprodukowana z bardzo cienkiego papieru ryżowego, który
zapewnia wysoką wytrzymałość
ff możliwa do pozostawiania na wewnętrznych ścianach aż do 30 dni,
na zewnętrznych do 7 dni
SAP

Kod KAEM

cecha

Wymiary

5904000040767
5904000040774
5904000040781

precyzyjna
precyzyjna
precyzyjna

25 mm szer. x 33 m dł.
38 mm szer. x 33 m dł.
48 mm szer. x 33 m dł.

16
12
12

EAN

cecha

Poj.

5904000028307

Akryl malarski

300 ml

15

cecha

Wymiary

Szt. w op.
zbiorczym

657240
657241
948019
948020

5904000030713
5904000030720
8715854006222
8715854006239

Odporna na UV, niebieska
Odporna na UV, niebieska
Odporna na UV, niebieska
Odporna na UV, niebieska

25 mm szer. x 25 m dł.
30 mm szer. x 25 m dł.
38 mm szer. x 25 m dł.
48 mm szer. x 25 m dł.

48
40
32
24

SUFITY

SAP

EAN

cecha

928110
928114

8715854001388
8715854000084

Obustronnie zaokrąglony

ff Gotowa do użycia, szybkoschnąca, bezskurczowa i lekka masa szpachlowa.
ff Polecana do zastosowań w uszczelnianiu systemu suchej zabudowy wnętrz
(narożniki).
ff Do spoinowania płyt g-k, wyrównywania i naprawy pęknięć, rys, ubytków
w ścianach i sufitach.
ff Dzięki zastosowaniu bezpyłowej technologii umożliwia szybką i fatwą pracę
podczas szpachlowania i wygładzania uszczelnień.
ff Idealna przyczepność do podłoży porowatych.
ff Krótki czas obróbki, możliwość malowania po 20 min.

ff Taśma żółta, papierowa w 4 rozmiarach.
ff Umożliwia uzyskanie równego odcięcia koloru przy malowaniu.
ff Stosowana wewnątrz pomieszczeń.

SAP

EAN

cecha

Poj.

Szt. w op.
zbiorczym

652320

5904000028307

Szybkoschnący

300 ml

15

SAP

EAN

cecha

Wymiary

Szt. w op.
zbiorczym

931874
949506
931875
931876

8715854002408
8715854006888
8715854002415
8715854002422

Żółta
Żółta
Żółta
Żółta

25 mm szer. x 50 m dł.
30 mm szer. x 50 m dł.
38 mm szer. x 50 m dł.
48 mm szer. x 50 m dł.

36
32
32
24

EAN

cecha

981793
981792

5904000826088
5904000826071

Poliester
Poliester

55 cm szer. x 33 m dł.
110 cm szer. x 33 m dł.

I

20
10

SAP

EAN

cecha

Wymiary

Szt. w op.
zbiorczym

20
60

614715
614716

8592800012120
8592800012144

Odporna na UV, niebieska
Odporna na UV, niebieska

38 mm szer. x 25 m dł.
50 mm szer. x 25 m dł.

32
24

10
10
10

cecha

928123
941511
932022

8715854000213
8715854003009
8715854002521

Tkana wełna
Tkana wełna
Tkana wełna

cecha

932020

8715854002446

Obustronnie zaokrąglony

Wkład do wałka
FELT

Szt. w op.
zbiorczym

180
250

44
44

12
12

10
10

100

17

12

EAN

cecha

Tkany poliester
Extra felt

1
12

ff Pędzel z jasnego naturalnego włosia, z drewnianą rączką do
malowania kaloryferów i trudno dostępnych miejsc.
ff Pędzel przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi
akrylowymi, gruntami, farbami podkładowymi oraz emaliami.
ff Bardzo dobrze nasiąka farbą, sprawdza się przy tzw. odcinaniu, czyli
malowaniu np. narożników (miejsc trudno dostępnych wałkiem).
ff Pędzel kaloryferowy jest wygodny podczas aplikacji, dzięki długiej
rączce umożliwia dotarcie w zakamarki.
ff Charakteryzuje się dużą trwałością.
SAP

EAN

Wymiar

Szt. w op.
zbiorczym

8715854000879
8715854000886

2”
2,5

12
12

RO

DREWNO,
METAL, PCV

SAP

EAN

cecha

997072
997073
928126

8592800001735
8592800001742
8715854000152

Mikrofibra
Mikrofibra
Mikrofibra

Szt. w op.
zbiorczym

250
180
100

RO

48
48
17

8
8
8

10
10
10

ff Wykonany z mikrofibry o grubości runa 11 mm, wałek pozwala
nanosić jednorazowo od 100 do 110 ml/m’.
ff Przeznaczony do wewnętrznych farb dyspersyjnych (akrylowych
i lateksowych) w ciemnych kolorach i do farb satynowych.
ff Posiada dodatkowo frezowane boki w celu zmniejszenia śladów
bocznych.
ff Bardzo wysoka gęstość runa oraz duża trwałość, nie pozostawia
widocznych śladów runa w lakierowanej powłoce.
SAP

EAN

cecha

997069

5907796926369

Mikrofibra

100
100

17
17

EAN

Wymiar

Szt. w op.
zbiorczym

999200
999201
999202
999203
999205
999208
999209

5904000000716
5904000000730
5904000000723
5904000000747
5904000000754
5904000000778
5904000000785

1”
2”
1,5”
2,5”
3”
3,5”
4”

12
12
12
12
12
6
6

PĘDZEL PŁASKI 6550
PODŁOGI
DREWNIANE

SAP

EAN

Wymiar

Szt. w op.
zbiorczym

928269
928270
928271
928272
928273

8715854001487
8715854001494
8715854001500
8715854001517
8715854001524

1”
1,5”
2”
2,5”
3”

12
12
12
12
12

250

48

11

10

ff Wałek przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi,
akrylowymi, silikonowanymi i silikatowymi.
ff Stosowany na fasadach z tynków cementowo-wapiennych
i strukturalnych.
ff Bardzo dobrze nasiąka farbą i równomiernie ją rozprowadza. Dzięki
zastosowaniu podkładki dobrze dociera we wszystkie nierówności
podłoża. Jest wygodny podczas aplikacji.
ff Profesjonalna jakość, wysoka trwałość narzędzia i odporność na
uszkodzenia mechaniczne.
ff W zależności od lepkości farby długo zachowuje pierwotną
puszystość.
cecha

948120

8715854006369

Podkładka piankowa

Szt. w op.
zbiorczym

250

53

18

10

EAN

Wymiar

Szt. w op.
zbiorczym

928100
928101
928102
928103
928104
928105

8715854001296
8715854001302
8715854001319
8715854001326
8715854001333
8715854001340

20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm

12
12
12
12
12
12

SAP

EAN

cecha

944603
997070
997071

8715854004952
8592800001766
8592800001759

Microfibre
Microfibre extra
Microfibre extra

100
250
180

17
48
48

9
9
9

10
10
10

Z PU SZC Z

ff Owalny pędzel z białego chińskiego włosia (TOPs* 90%).
ff Plastikowa rączka.
ff Pędzel przeznaczony do malowania emaliami wodorozcieńczalnymi,
emaliami, lakierami alkidowymi.
ff Narzędzie ma wysoką trwałość, jego konstrukcja, optymalna ilość
włosia, komór i sposobu mocowania, umożliwia równomierne nasiąkanie
i rozprowadzanie farby na powłokach nierównych np. drewno.
ff Włosie nie skleja się, pędzel można szybko wypłukać pod bieżącą wodą.

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE

ff Wałek zapewnia szybkie i dokładne malowanie krawędzi oraz odcięć.
ff Stosowany do farb dyspersyjnych lateksowych i akrylowych.
ff Dzięki wykonaniu poszycia z poliamidu możliwa jest długa praca
z narzędziem.
ff Narzędzie uzupełniające i ułatwiające pracę.
SAP

EAN

cecha

984821

5904000826736

Polyamid

Szt. w op.
zbiorczym

—

25

11

10

1

RAJBERKI
ff Umożliwia nakładanie i rozprowadzanie na powierzchni tynków
strukturalnych oraz kleju do systemów ociepleń.
SAP

EAN

cecha

Szt. w op.
zbiorczym

949517
949518

8715854006956
8715854006963

Stal nierdzewna
PVC

24
10

EAN

Wymiar

Szt. w op.
zbiorczym

989461
989463
989464
989467

4013307300519
4013307300533
4013307300540
4013307300564

20 mm
35 mm
50 mm
70 mm

12
12
12
12

ff Uchwyt dwukomponentowy z tworzywa sztucznego.
ff Służy do oczyszczania starych powłok malarskich, oczyszczania wałka i innych czynności
remontowych.
SAP

EAN

cecha

Szt. w op.
zbiorczym

949519

8715854006970

Stal nierdzewna

12

NARZĘDZIA

ff Popularna szpachla malarska z nierdzewnej stali.
ff Stosowana do prac wykończeniowych oraz szpachlowania ścian.

SAP

EAN

cecha

Wymiary

Szt. w op.
zbiorczym

954843
954844
954845

5904000814344
5904000814351
5904000814368

Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna

60 mm
80 mm
100 mm

12
12
12

ff Rączka dedykowana do wałków
oraz teleskopów marki ProGOLD.

SZPACHLA PARKIECIARSKA
SAP

EAN

cecha

Wymiary

Szt. w op.
zbiorczym

928153
930949
930950
928151
928152

8715854001289
8715854002286
8715854002293
8715854001265
8715854001272

Ø 8 mm
Ø 8 mm
Ø 8 mm
Ø 8 mm
Ø 8 mm

5 cm szer.
10 cm szer. x 29 cm dł.
10 cm szer. x 39 cm dł.
18 cm szer.
25 cm szer.

200
200
150
100
90

KIJ TELESKOPOWY

SAP

EAN

cecha

Wymiary

Szt. w op.
zbiorczym

943559
944074
648806

8715854004716
8715854005096
5904000026150

2 częściowy
2 częściowy
3 częściowy, aluminiowy

2x1m
2 x 1,5 m
3m

20
10
12

ff Kratka malarska służy do rozprowadzania farby na wałku
oraz usuwania jej nadmiaru.
SAP

EAN

cecha

Wymiary

Szt. w op.
zbiorczym

941465
941466

8715854003986
8715854003993

Średnia
Duża

23 x 26 cm
27 x 30 cm

150
110

SAP

EAN

cecha

Wymiary

Szt. w op.
zbiorczym

663079
941460
941461

5904000040798
8715854003931
8715854003948

plaster miodu
Duża
Extra duża

16 x 30 cm
25 x 32 cm
31 x 35 cm

150
80
20

ff Drewniany uchwyt z fabrycznie polerowanymi krawędziami.
ff Szpachla parkieciarska wykorzystywana przy pracach związanych
z lakierowaniem posadzek drewnianych.
ff Szpachla służy przede wszystkim do nanoszenia różnego rodzaju żeli
między kolejnymi warstwami systemów lakierowych, wypełniaczy do
szczelin, jak również aplikacji lakieru. Aplikacja podkładu lub pierwszej
warstwy lakieru przy pomocy szpachli parkieciarskiej, pozwala
dodatkowo na dokładne oczyszczenie podłoża z resztek pyłu po
szlifowaniu i luźnych zabrudzeń, przed kolejnymi warstwami lakieru.
Wysoka elastyczność narzędzia sprawia, że bezproblemowe staje się
również nanoszenie różnego rodzaju olejów i wosków do parkietów.
SAP

EAN

cecha

Wymiary

Szt. w op.
zbiorczym

964212

5904000820840

Stal nierdzewna

270 mm

1

ZESTAW DO EMALII
I LAKIEROBEJC
ff Zestaw do emalii i lakierobejc, w którego skład wchodzi:
ff Pędzel z włosiem mieszanym 40 mm
ff Wkład do wałka Microfibre 10 cm
ff Wkład do wałka Fiok 20 cm
ff Rączka do wałka 10 cm
ff Kuweta malarska mała.
SAP

EAN

Szt. w op.
zbiorczym

637101

5904000018834

1

ZESTAW DO FARB AKRYLOWYCH
I LATEKSOWYCH
ff Zestaw do farb akrylowych i lateksowych
ff Zestaw do farb akrylowych i lateksowych,w którego skład
wchodzi:
ff Pędzel 4610 40 mm
ff Wkład do wałka Microfibre 18 cm
ff Rączka do wałka 18 cm
ff Folia ochronna 4 x 4 m
ff Taśma papierowa 36 mm x 25 m
ff Kuweta malarska duża

EAN

Wymiar

Szt. w op.
zbiorczym

942103
942111
942113
942116

8715854004617
8715854004624
8715854004631
8715854004648

30 mm
40 mm
50 mm
60 mm

10
10
10
10

25 µ

4×5 m
Zakrývací fólie

Chrání před vlhkostí, prachem, barvou, atd., opakovatelně použitelná;
4×5 m - 25 mikronů

Zakrývacia fólia

Chráni pred vlhkosťou, prachom, farbou, atď., opakovateľne použiteľná;
4×5 m - 25 mikrónov

Takarófólia

Védelmet nyújt nedvesség, por, festék, stb. ellen - újrafelhasználható;
4×5 m - 25 mikron

Folie de protecție

Protecție la umezeală, praf, vopsea, etc. – reutilizabilă;
4×5 m - 25 microni

Folia ochronna

zabezpiecza przed wilgocią, kurzem, farbą, itp. - do wielokrotnego użytku
4×5 m - 25 mikronów
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PPG Deco Czech a.s.
Břasy 223, 338 24 Břasy
tel.: +420 532 193 911
www.progold.info

Forgalmazza:
PPG Trilak Kft.
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Tel./Fax: 0266/312757
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Infolinia: 801 11 33 11
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SAP

EAN

Szt. w op.
zbiorczym

5904000018841

1

WIADRO PROSTOKĄTNE

ROZCIEŃCZALNIKI

SAP

EAN

Pojemność

Szt. w op.
zbiorczym

941463

8715854003962

12 L

20

ROZCIEŃCZALNIKI

ŃCZAL
CIE

ff Do rozcieńczania wyrobów malarskich
ff Do czyszczenia narzędzi malarskich, oraz zabrudzeń.

KOMBINEZON MALARSKI

SAP

ZAKRÝVACÍ FÓLIE / ZAKRÝVACIA FÓLIA
TAKARÓ FÓLIA / FOLIE DE PROTECŢIE
FOLIA OCHRONNA

637102

ff Wykonane z tworzywa sztucznego, z uchwytem metalowym
i podziałką na litry.
ff Zapewnia wygodę przy malowaniu dużych powierzchni.

DREWNO,
METAL, PCV

Wałek odcinający
SEPARATOR

Szt. w op.
zbiorczym

SAP

Z PU SZC Z

SAP

RO

200 x 80 mm

SZPACHLA WIELOFUNKCYJNA

ff Umożliwia wygodne rozprowadzanie farby na wałku.
ff Po zakończeniu malowania można z niej łatwo usunąć resztki farby.

PĘDZEL OWALNY

5904000820086

Szt. w op.
zbiorczym

DREWNO,
METAL, PCV

KUWETA MALARSKA

ff Pędzel płaski wykonany z naturalnego włosia jasnego.
ff Plastikowa rączka odporna na działanie produktów rozpuszczalnikowych.
ff Przeznaczony do emalii, lakierów i lakierobejc.

EAN

PĘDZEL ONEFLAT

KRATKA MALARSKA

DREWNO,
METAL, PCV

SAP

12
12
12
12

Szt. w op.
zbiorczym

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE

10
10

30 mm
40 mm
50 mm
60 mm

ff Profesjonalne, długie i ergonomiczne kije, niezbędne w wielu pracach
malarskich. Łatwe w aplikacji, dzięki regulacji długości.

Wkład do wałka
POLYAMIDE

5
5

5904000018728
5904000018735
5904000018742
5904000018759

RĄCZKA DO WAŁKA

SAP

RO

Szt. w op.
zbiorczym

Z PU SZC Z

ff Pędzel płaski wykonany z naturalnego włosia jasnego (TOPs* 70%).
ff Szczególnie przeznaczony do lakierów i wyrobów rozpuszczalnikowych.
ff Konstrukcja pędzla, optymalna ilość włosia, komór i sposobu
mocowania, umożliwia równomierne nasiąkanie i rozprowadzanie farby.
ff Wysoka trwałość narzędzia.

PODŁOGI

637090
637091
637092
637093

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE

DREWNO,
METAL, PCV

Z PU SZC Z

Szt. w op.
zbiorczym

963950

Wymiary

cecha

SZPACHLA MALARSKA ZE STALI
NIERDZEWNEJ

928091
928092

PĘDZEL PŁASKI

Wymiar

ff Pędzel płaski wykonany z naturalnego włosia
jasnego TOPs 60%.
ff Lakierowana drewniana rączka.
ff Przeznaczony do emalii, lakierów i lakierobejc.

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE

PĘDZEL PŁASKI 6410

ff Przeznaczony do malowania emaliami ftalowymi, alkidowymi,
akrylowymi, lakierobejcami i lakierami wodnymi.
ff Odpowiedni do malowania na gładkich podłożach lub lekko
chropowatych.
ff Pozostawia bardzo drobną fakturę na powierzchni.
ff Wałek FELT Extra ze względu na większą średnicę umożliwia
równomierne nakładanie farby na większych powierzchniach.
ff Włókno nie skleja się i zachowuje pierwotną puszystość. Wałek nie
pozostawia śladów po szwach, można je szybko umyć i zanurzać
w standardowych rozpuszczalnikach. Pozwala uzyskać wysoką jakość
dekoracyjną powłoki. Równomiernie rozprowadza farbę na powłoce.
ff Duża żywotność narzędzia.

8715854004990
8715854005560

180 x 80 mm
120 x 30 mm

10
10
10

Z PU SZC Z

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE

SAP

5
5
5

ff Wałek wykonany z zaawansowanej technologicznie tkaniny typu
mikrofibra, o trzy-płatkowym przekroju włosia.
ff Perlon Extra dedykowany jest do farb satynowych
z przeznaczeniem do malowania sufitów i ścian wewnętrznych.
ff Charakteryzuje się tym, że nie zostawia śladów po malowaniu, daje
cienką równomierną powłokę.
ff Dzięki doskonałej gęstości runa i innowacyjnej strukturze wałek
bardzo dobrze nasiąka farbą.

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE

Szt. w op.
zbiorczym

RO

944598
944600

17
44
44

Wkład do wałka
PERLON EXTRA

Z PU SZC Z

ff Przeznaczony szczególnie do malowania wodnymi emaliami
podkładowymi oraz nawierzchniowymi
ff i innymi wyrobami wodorozcieńczalnymi.
ff Nadaje się do malowania podłoży gładkich i lekko chropowatych.
ff Włókno poliamidowe zapewnia podczas aplikacji rozbijanie
powstających pęcherzyków powietrza, zapewniając wysoką
dekoracyjność powłoki. Włókno nie skleja się i zachowuje pierwotną
puszystość. Równomierne rozprowadza farbę na powłoce.
EAN

100
180
250

Drewniana rączka

ff Pędzel płaski wykonany z naturalnego włosia jasnego {TOPs* 70%).
ff Plastikowa rączka odporna na działanie produktów rozpuszczalnikowych.
ff Przeznaczony do emalii, lakierów i lakierobejc.
ff Bardzo dobrze przyjmuje farbę, dobrze sprawdza się przy malowaniu trudno dostępnych
miejsc lub niestandardowych elementów konstrukcyjnych.
ff Jest wygodny podczas aplikacji, dobrze rozprowadza farbę.
ff Możliwość wykorzystania do efektów dekoracyjnych.
ff Odpowiednio stosowany zachowuje swoje parametry przez kilka wymalowań.

Wkład do wałka
MICROFIBRE FLOOR 120

SAP

Szt. w op.
zbiorczym

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE

ff Przeznaczony do farb dyspersyjnych (akrylowych i lateksowych).
ff Wysoka gęstość runa zapewnia bardzo dobrą aplikację farb
tiksotropowych.
ff Charakteryzuje się frezowanymi krawędziami, które zapobiegają
chlapaniu.
ff Wałek nie pozostawia smug na malowanej powierzchni.
ff Dzięki swojej właściwości preferowany jest do malowania sufitu.
ff Duża żywotność narzędzia.

Szt. w op.
zbiorczym

EAN

8715854006673
5904000018711

EAN

EAN

KI
NI

Wymiary

—
—

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE

ff Mocna taśma tkaninowa, może być stosowana na nierównych
powierzchniach zapewniając dobrą przyczepność do podłoża.
ff Taśma nie wulkanizuje się z podłożem (nie pozostawia śladów po kleju).
ff Wytrzymałość: do 21 dni, w temperaturze do 50°C.
ff Taśma doskonałe sprawdza się przy oklejaniu elementów zakurzonych,
tynków cementowych lub elementów ozdobnych z piaskowca.
ff Można oklejać nią wilgotne elementy typu: mokre płytki lub klinkier.
ff Idealna do oklejania ram stolarki okiennej i drzwiowej.
ff Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

ff Służy do maskowania krawędzi i zabezpieczania dużych
powierzchni.
ff Taśma klejąca i folia w jednym.
ff Łatwa w montażu, pozwala zaoszczędzić czas.
ff Idealna podczas malowania natryskowego.

17
17

PODŁOGI

SAP

DO WNĘTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

FOLIA ANTYCHLAP

50
100

Wkład do wałka
MICROFIBRE EXTRA

TAŚMA MATERIAŁOWA
NIEBIESKA

8
8
8

Wkład do wałka
VELOURS

SAP

949541
637089

WO D NE I

ZABEZPIECZENIE
POWIERZCHNI

Extradrobny

RO

DREWNO,
METAL, PCV

DO WNĘTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

17
48
48

Szt. w op.
zbiorczym

ff Stosowany do farb dyspersyjnych i lateksowych oraz lakierów
wodorozcieńczalnych.
ff Nadaje się do nakładania gruntów i podkładów

TAŚMA PAPIEROWA

10
18
25

Szt. w op.
zbiorczym

WO D NE I

Lekki

Tkany poliamid
Tkany poliamid
Tkany poliamid

PODŁOGI

ff Odpowiedni do emalii ftalowych i alkidowych.
ff Nie nadaje się do farb na bazie rozcieńczalnika nitrocelulozowego.
ff Wersja FOAM EXTRA daje powłokę o wysokiej dekoracyjności.
ff Extra drobny rozprowadza równomiernie farbę na powłoce.
ff Nadaje się do malowania podłoży gładkich.

WO D NE I

Szybkoschnący Akryl Malarski

EAN

8715854002507
8715854000589
8715854000596

Szt. w op.
zbiorczym

WO D NE I

SAP

SAP

932018
928129
928130

Z PU SZC Z

DREWNO,
METAL, PCV

ff Ze wzmocnioną powłoką.
ff Służy do maskowania krawędzi i zabezpieczania dużych
powierzchni.
ff Przez 14 dni nie wulkanizuje się na podłożu.
ff Może być stosowana na powierzchnie lakierowane.

652320

12
15

Wkład do wałka
FLOK

DO WNĘTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

Szt. w op.
zbiorczym

18
18

cecha

ff Odpowiedni do wszystkich lakierów, podkładów.
ff Wysoka odporność na rozcieńczalniki

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE

663076
663077
663078

57
57

DREWNO,
METAL, PCV

MICROSTAR

Szt. w op.
zbiorczym

229
229

RO

Wkład do wałka

TAŚMA PAPIEROWA NIEBIESKA
ODPORNA NA UV

ff Dyspersyjna akrylowa masa uszczelniająca.
ff Bez zawartości rozpuszczalników.
ff Do wypełniania rys, spoin i pęknięć.
ff Stosowany wewnątrz i na zewnątrz.
ff Uniwersalne zastosowanie.
ff Łatwy w nakładaniu, plastyczny, ma bardzo dobrą przyczepność.
ff Odporny na wodę i zmienne warunki atmosferyczne.

Rączka + wkład
Wkład

FOAM

SAP

SUFITY

5904000026136
5904000026143

EAN

Wymiar

WO D NE I

EAN

648804
648805

Szt. w op.
zbiorczym

WO D NE I

SAP

cecha

Wkład do wałka gąbkowego

ff materiał ochronny do prac remontowo-budowlanych
ff szybkie i łatwe zabezpieczenie podłóg przed zabrudzeniem
i zarysowaniem
ff do wielokrotnego użycia

TAŚMA PRECYZYJNA

ff Gotowa polimerowo-silikonowa masa szpachlowa
do ostatecznego wygładzania ścian i sufitów
przed
malowaniem.
ff Innowacyjna formuła i żelowo-tiksotropowa konsystencja zapewnia łatwość
i przyjemność w aplikacji.
ff Wysoka odporność na powstawanie rys skurczowych.
ff Pozwala na wypełnienie ubytków do 5 mm.
ff Może być stosowana, jako masa renowacyjna na spękane tynki czy gładzie.
Szczególnie polecana przed malowaniem lub tapetowaniem nowych, odnawianych lub
remontowanych pomieszczeń, również do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
(np. kuchnie, łazienki).
ff Paroprzepuszczalna.
ff Do nakładania metodą natrysku hydrodynamicznego lub ręcznie.

EAN

SAP

cecha

KALORYFERY

OWE

DO WNĘTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

Polimerowo-Silikonowa

SUFITY

SAP

WO D NE I

30
40
30
320
100
60

WI

I

P

25 Kg
18 Kg
25 Kg
1,5 Kg
5 Kg
9 Kg

ilość szt.
na palecie

ZPIECZE

N

BE

ff Poprawia siłę krycia farbą do 50%.
ff Zapewnia równomierną powłokę bez firankowania i smugowania.
ff Wkład ze względu na swoją średnicę i gęstość runa pozwala nabrać
dużą ilość farby.
ff Gęste runo zapewnia idealne rolowanie i układanie się runa podczas
malowania.

EAN

SAP

OWE

663074

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE

SAP

OWE

Szt. w op.
zbiorczym

SUFITY

PĘDZEL KALORYFEROWY

NIK

Wymiary

PODŁOGI

AL

cecha

ZA

Kod KAEM

O

Poj.

POLYAMIDE POWER

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE

SAP

RO
Z

44
60

ff Materiał o wysokiej odporności na rozpuszczalniki.
ff Do malowania emaliami podkładowymi, emaliami ftalowymi,
alkidowymi i poliwinylowymi.
ff Nadaje się do malowania podłoży bardzo gładkich np. płyty
gipsowo-kartonowe, a także do powierzchni poziomych,
np. posadzek betonowych.
ff Włókno nie skleja się i zachowuje pierwotną puszystość.
Równomiernie rozprowadza farbę na powłoce. Pozostawia bardzo
drobną fakturę na powierzchni.

Wkład do wałka

SAP

TEKTURA FALISTA

Hybrydowa Masa Szpachlowa

8715854006260
8715854006277

250
250

PĘDZEL ŁAWKOWIEC

ff Pędzel przeznaczony do malowania gruntami, farbami podkładowymi oraz farbami
emulsyjnymi akrylowymi.
ff Sprawdza się przy malowaniu fasad i wnętrz, gdzie występuje chropowate podłoże, takie jak
tynk mineralny cementowo-wapienny.
ff Dzięki niemu wygodnie i szybko aplikuje się grunty.

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE

DO WNĘTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

E
NI

ff Polimerowa gładź szpachlowa przeznaczona do wygładzania
powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń jako tzw. Finish.
ff Łatwa w nakładaniu i obróbce, plastyczna, paroprzepuszczalna.
ff Zoptymalizowana pod kątem aplikacji natryskiem.
ff Szczególnie polecana przed malowaniem lub tapetowaniem nowych,
odnawianych lub remontowanych pomieszczeń.
ff Po wyschnięciu nadaje się do pomalowania różnego rodzaju farbami
akrylowymi, lateksowymi oraz innymi.

948022
948023

Szt. w op.
zbiorczym

WAŁKI MALARSKIE

SUFITY

EAN

N

1

FOLIA SAMOPRZYLEPNA

ff Samoprzylepna folia o wysokiej odporności na rozdarcie, która pozwala
zabezpieczyć powierzchnie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
ff Polecana podczas prac fasadowych do zabezpieczania szyb okiennych
ff Folia pokryta jest polietylenem, który jest odporny zarówno na wilgoć jak
i promieniowanie UV

Akrylowa

SAP

ZA

1 m szer.x 10 m dł.

Polyacrylic
Podkładka piankowa

NIK

Polimerowa Masa Szpachlowa

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE

4013307390084

8715854005027
8715854005539

AL

1
1

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE

996264

944588
944590

OWE

1L
5L

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE

Szt. w op.
zbiorczym

cecha

NIK

5904000029045
5904000028994

do natrysku AIRLESS
Idealnie biała
Idealnie biała
Idealnie biała
Idealnie biała
Idealnie biała

Wymiary

EAN

AL

419918
419909

5904000028253
5904000028246
5904000028239
5904000034179
5904000035923
5904000035930

EAN

OWE

Szt. w op.
zbiorczym

cecha

SAP

SAP

NIK

20
10
15
60

ff Wysokiej jakości pędzel płaski wykonany z włosia syntetycznego
x3 PBT-PET.
ff Rączka drewniana.
ff Odpowiedni dla emalii i lakierów wodorozcieńczalnych.
ff Konstrukcja pędzla, optymalna ilość włosia, komór i sposobu mocowania
umożliwia równomierne i precyzyjne nasiąkanie i rozprowadzanie farby.

AL

Cienka 7 mikronów
Gruba 40 mikronów
Średnia 25 mikronów
HDPE 4,5μm

ff Odpowiedni do farb emulsyjnych, akrylowych, lateksowych,
silikonowanych i silikatowych.
ff Dobrze nasiąka farbą i równomiernie rozprowadza ją na powłoce.
Dobrze aplikuje farbę na nierównych i chropowatych podłożach.

ff Służy do zabezpieczania podłóg przed zabrudzeniami
i uszkodzeniami mechanicznymi.
ff Włóknina ochronna połączona od spodu folią antypoślizgową.
ff Chłonie natychmiast farbę i tłumi uderzenia.
ff EKO - produkt z recyklingu, wielokrotnego zastosowania - dzięki
temu korzystny cenowo i przyjazny dla środowiska.

OWE

Wymiary

Szt. w op.
zbiorczym

cecha

ff Stal nierdzewna
ff Krawędzie boczne zabezpieczone rękawami ochronnymi, fabrycznie
polerowane, zaokrąglone rogi.
ff Wyprofilowana drewniana rączka zapewnia ergonomiczny uchwyt.

4022-20
974 508

NIK

EAN

8715854000459
8595026015944
8595026015852
4013307000310

DREWNO,
METAL, PCV

AL

SAP

928108
974508
977375
996251
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PĘDZLE
SUFITY
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EAN

EAN

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE

PODŁOGI

Zakrývacia

Wkład do wałka
NYLON

SAP

SAP

Zakrývací fólie

Chrání před
vlhkostí, prachem,
4×5 m - 40
barvou, atd.,
Zakrývací fólie
mikronů
opakovatelně
použitelná;
použitelná;
Chrání před
vlhkostí, prachem,
barvou, atd., opakovatelně použitelná;
atd., opakovatelně
Zakrývacia
barvou,
4×5 m - 25 mikronů
fólia
Chráni pred
vlhkosťou, prachom,
4×5 m - 40
Zakrývacia fólia
farbou, atď.,
mikrónov
opakovateľne
použiteľná;
Chráni pred vlhkosťou,
prachom,
farbou, atď., opakovateľne použiteľná;
použiteľná;
fólia
atď., opakovateľne
Takarófólia
farbou,
4×5
m - 25 mikrónov
vlhkosťou, prachom,
Védelmet nyújt
Chráni pred
nedvesség,
4×5 m - 40
por, festék,
Takarófólia
4×5 m - 7 mikrónov
mikron
stb. ellen - újrafelhasználható;
Védelmet nyújt
nedvesség, por, festék, stb. ellen - újrafelhasználható;
stb. ellen - újrafelhasználható;
Folie de protecție
Takarófólia nedvesség, por, festék,
4×5 m - 25 mikron
Protecție la
Védelmet nyújt
umezeală, praf,
4×5 m - 40
vopsea, etc.
Folie de protecție
4×5 m - 7 mikron
microni
– reutilizabilă;
Protecție lareutilizabilă;
umezeală, praf, vopsea, etc. – reutilizabilă;
–
etc.
Folia ochronna
Folie de protecție praf, vopsea,
4×5 m
- 25 microni
umezeală,
zabezpiecza
Protecție la
przed wilgocią,
4×5 m - 40
kurzem, farbą,
Folia ochronna
4×5 m - 7 microni
mikronów
itp. - do wielokrotnego
użytku
zabezpiecza itp.
przed
wilgocią,
kurzem, farbą, itp. - do wielokrotnego użytku
wielokrotnego
użytku
- do
Folia ochronna wilgocią, kurzem,
4×5 mfarbą,
- 25 mikronów
przed
zabezpiecza
4×5 m - 7 mikronów

vlhkostí, prachem,
Chrání před
4×5 m - 7 mikronů

SZPACHLA DO STUCCO

PĘDZEL PREMIUM MIX

OWE

ff Akrylowo-polimerowy, wodorozcieńczalny preparat gruntujący.
ff Do surowych podłoży budowlanych oraz renowacji istniejących
dobrze związanych z podłożem powłok malarskich.
ff Głęboko penetrujący, optymalizuje przyczepność, wzmacnia
podłoże, szybkoschnący, stabilizuje pyliste podłoża.

ER ZCH

NIK

SUFITY

Wkład do wałka
POLYACRYLIC

Zakrývací fólie

ff Folia malarska ochronna, wygodna do rozkładania.
ff Służy do zabezpieczania powierzchni przed zabrudzeniem.
ff Dostępna w czterech grubościach: 4,5; 7; 25 i 40 μm.

preparat gruntująco-wzmacniający

WI

AL

4×5 m4×5 m

DO WNĘTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

Acryl Grunt Głęboko penetrujący

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE

O

40
7 µ 25 µ 4×5 mµ

pro ČR:
Distributor
a.s.
PPG Deco Czech Břasy
24
Břasy 223, 338
193 911
tel.: +420 532
www.progold.info

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE

FILC OCHRONNY

P

ZAKRÝ
FÓLIA
VACÍ FÓLIE
VACIA
/ ZAKRÝVACIA
ZAKRÝVACÍ
FÓLIE
/ ZAKRÝVACIA
FÓLIA
FÓLIE / ZAKRÝ
TAKAR
CŢIE
Ó
FÓLIA
ZAKRÝVACÍ TAKARÓ
DE PROTE
/ FOLIE DE
FÓLIA
/FOLIA
FOLIE DEFÓLIA
PROTECŢIE
/ FOLIE
PROTECŢIE
OCHRONNA
TAKARÓ FÓLIA
FOLIA
NNAOCHRONNA
FOLIA OCHRO

ZPIECZE

E
NI

FOLIA OCHRONNA

PRZYGOTOWANIE
I NAPRAWA POWIERZCHNI

BE

ff Służy do zabezpieczenia odzieży przed zabrudzeniami podczas prac
remontowych.
ff Chroni przed odpryskami farby i zabrudzeniami podczas prac
renowacyjnych.
ff Nie chroni przed substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
ff Łatwopalny! Nie używać w pobliżu ognia i źródeł wysokich temperatur.
Polipropylen topi się w temperaturze 165 °C.
SAP

EAN

Szt. w op.
zbiorczym

989443

4013307390688

10

SAP

EAN

cecha

Pojemność

Szt. w op.
zbiorczym

661175
661176
661177
661178
661179
661180

5904000039020
5904000039037
5904000039044
5904000039051
5904000039068
5904000039075

Do lakierów poliuretanowych
Do wyobów ftalowych karbamidowych
Do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych
Do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania
Do wyrobów ftalowych
Do wyrobów nitrocelulozowych

0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L

20
20
20
20
20
20

4021-20
977 375

