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BOLIX
W PIGUŁCE
BOLIX jest wiodącym polskim producentem chemii budowla-
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jak i farb wewnętrznych. Marka BOLIX istnieje już od 1991 roku
i jest synonimem wysokiej jakości rozwiązań budowlanych.
Sektor medyczny posiada bardzo specyficzne wymagania odnośnie budowy oraz wykończeń budynków. Produkty wykorzystywane w szpitalach czy przychodniach muszą spełniać najwyższe standardy jakościowe, funkcjonalne i sanitarne. Ściany
w placówkach medycznych ze względu na wzmożoną eksploatację są bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia oraz rozwój bakterii, dlatego Bolix zaprojektował całkowicie unikalne, specjalistyczne farby dedykowane dla służby
zdrowia. Nasze ponad 25 lenie doświadczenie i fachowa wiedza również w zakresie projektowania produktów odpornych
na skażenia mikrobiologiczne pozwoliły opracować antybakteryjne farby z linii ProCare Ag+ z jonami srebra, które skutecznie zwalczają bakterie i grzyby występujące w szpitalach. Farby
dedykowane są przede wszystkim do malowania pomieszczeń
służby zdrowia, obiektów oświaty, pomieszczeń branży gastronomicznej i hotelarskiej. Ze względu na najwyższe parametry
sanitarne, które spełniają te farby, z powodzeniem można je wykorzystywać w pomieszczeniach mieszkalnych w tym kuchniach, łazienkach, pokojach dziecięcych, sypialniach itp. Farby
z linii Pro Care Ag+ posiadają atest odporności na środki dezynfekujące oraz certyfikat bakteriobójczości, co jest niezwykle
istotne w placówkach medycznych.

01 sale operacyjne
Bezkompromisowa sterylność, odporność na używanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalach, klimatyzację i trudne zabrudzenia oraz jasność sprzyjająca koncentracji. Takie oczekiwania muszą spełniać farby na ścianach
i sufitach w pomieszczeniach przeznaczonych na sale szpitalne. Kolory polecane do bloków operacyjnych to odcienie
niebieskiego i zieleni. Kolor niebieski uważany jest za kolor
łagodzący ból, z kolei zielony działa odprężająco i nie męczy
wzroku. Najlepszą farbą, która sprawdzi się na tych wymagających powierzchniach będzie Bolix ProCare Ag+.
Skąd ta pewność? Wśród walorów produktu można wymienić
właściwie dobraną kompozycję jonów srebra, które skutecznie zabijają bakterie i grzyby. Bolix ProCage Ag+ to ponadto
autosterylna farba, wysoce odporna na zmywanie środkami
dezynfekującymi używanymi w szpitalach. Należy pamiętać,
że wyższy stopień połysku daje nam trwalszą i łatwiejszą do
czyszczenia powierzchnię, dlatego na salach operacyjnych
lepiej sprawdzi się wersja satynowa ProCare Ag+. Farba posiada I klasę (wg normy PN-EN 13300) pod względem parametru krycia jakościowego oraz odporności na szorowanie na
mokro. Łatwo się ją nakłada ze względu na tiksotropowość,
która zapobiega kapaniu i bardzo dobrze pokrywa malowaną powierzchnię, m.in. gładzie gipsowe, tynki cementowe,
cementowo-wapienne i gipsowe, płyty gipsowo – kartonowe, a nawet podłoża betonowe, tapety papierowe i z włókna
szklanego. Wydajność farby to nawet 14 m²/litr przy jednokrotnym malowaniu.

BOLIX ProCare Ag+ LATEX

paleta spektrum 300+ paleta spektrum 300+
40 E
40 C

paleta spektrum 300+ paleta spektrum 300+
35 E
35 B

paleta spektrum 300+ paleta spektrum 300+
42 E
42B

FARBA POSIADA:
ATEST ODPORNOŚCI NA ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE
STOSOWANE W SZPITALACH.
CERTYFIKAT ODPORNOŚCI NA BAKTERIE WYSTĘPUJĄCE
W SZPITALACH.
ATEST HIGIENICZNY PZH
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03 poczekalnie / korytarze

02 izby przyjęć

wiosenny promyk
1010

ciemny beż
1285

śnieżna przełęcz
1480

widok oceanu
1475

piasek Maroka
1020

ziemisty
1255

Izba przyjęć jest wizytówką placówki medycznej. To pierwsze
miejsce, z którym styka się pacjent po przyjeździe do szpitala. Pomieszczenie powinno być przede wszystkim czyste i zadbane. W takim miejscu doskonale sprawdzą się jasne kolory
z dodatkowymi elementami dekoracyjnymi, które sprawiają, że
wnętrze jest bardziej przyjazne dla pacjenta, dające poczucie
bezpieczeństwa. Izba przyjęć jest pomieszczeniem bardzo eksploatowanym, dlatego powłoki malarskie powinny być odporne
na szorowanie i posiadać zwiększoną odporność na mikropęknięcia. Dodatkowym atutem będzie głębokie matowe wykończe-

lodowa cytryna
1300

pustynny
1310

nie, dzięki czemu malowane powierzchnie będą równe i będą lepiej rozpraszały światło, co jest ważne przy mocno oświetlonych
pomieszczeniach.

lawendowa dama
1420

widok oceanu
1475

lsrebro królewskie
1490

seledynowy
1470

jaśminowy
1005

pistacjowy
1170

Oczekiwanie na wizytę to jedna z najbardziej nielubianych

Farba Bolix Acord Acryl Perfect zapewni trwałą powło-

i stresujących pacjentów czynność. Nie ma racji ten, kto

kę, jest też doskonała do pomieszczeń, które ze względu

bagatelizuje wpływ kolorystyki najbliższego otoczenia na

na wzmożoną eksploatację wymagają częstej renowacji.

nasze samopoczucie. Gdyby ściany w poczekalniach lub

Dodatkowo produkt ekonomiczny i ma podwyższoną od-

izbach przyjęć były czarne, pacjent po kilku minutach czu-

porność na powstawanie mikropęknięć w powłoce farby.

liby się tam co najmniej niekomfortowo. Jakie powinny być

Inną propozycją do pomieszczeń tego typu jest farba Bo-

zatem szpitalne pomieszczenia, w których z reguły spę-

lix CamertOne Latex Matt. Posiada ona najwyższą odpor-

dza się najwięcej czasu? Jasne, nienachalne, wzbudzające

ność na ścieranie i szorowanie na mokro ( 1 klasa wg normy

pozytywne skojarzenia. Przy tak dużych powierzchniach

PN -EN 13300). Śnieżnobiały sufit zagwarantuje Bolix So-

najlepiej zastosować farbę o głębokim matowym wykoń-

nata Acryl White.

czeniu, dzięki której można ukryć wszelkie niedoskonało-

Bolix CamertOne Latex Matt to idealna farba do szpitalnej izby

ści i nierówności ścian.

przyjęć. Jest niezwykle wydajna (1l wystarczy na pokrycie nawet
14 m² przy jednokrotnym malowaniu) i posiada najwyższą klasę
odporności (1 klasa wg europejskiej normy PN-EN 13300).
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polecany produkt

polecany produkt

BOLIX CamertOne
LATEX Matt

BOLIX Acord
ACRYL Perfect
7

04 gabinety lekarskie

05 gabinety pediatryczne

Dla jednych wizyta w przychodni to ciekawe doświadczenie,
dla innych trauma, o której jak najszybciej trzeba zapomnieć.
paleta spektrum 300+ paleta spektrum 300+
01A
30E

paleta spektrum 300+ paleta spektrum 300+
38F
38D

paleta spektrum 300+ paleta spektrum 300+
04G
40E

Pobyt w gabinecie lekarskim zwykle wiąże się z dużym

Bolix ProCare Ag+ jest idealną farbą do malowania ścian

stresem. Nieważne, czy to badania kontrolne, wizyta dia-

i sufitów w pomieszczeniach dziennych tj. gabinety le-

gnostyczna, czy też szybki odbiór wyników. Wnętrze ga-

karskie. Do zalet farby można zaliczyć podwyższoną od-

binetu zarówno lekarzowi, jak i pacjentowi powinno dawać

porność na powstawanie mikropęknięć w powłoce, bak-

poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Nie może być zatem

teriobójczość oraz odporność na czyszczenie środkami

krzykliwe ani zbyt ciemne, nie ma prawa być zaniedba-

dezynfekującymi stosowanymi w placówkach medycz-

ne i podatne na skupiska bakterii czy grzybów. Świetnie

nych. ProCare Ag+ jest niezwykle wydajna (litr farby wy-

sprawdzą się wszelkie odcienie beżu, jasnych szarości,

starczy na pokrycie 14 m²) oraz posiada I klasę krycia ja-

błękitów z dodatkowymi akcentami kolorystycznymi. Wy-

kościowego i odporności szorowania na mokro (wg normy

bór odpowiedniej farby do pomieszczenia, które z jednej

PN-EN 13300).

strony musi być minimalistyczne i sterylne, zaś z drugiej

Farba występuje w wersji matowej i satynowej. Idealną far-

nie przerażać pacjenta wizualną pustką, nie jest łatwy.

bą na sufity gabinetów będzie Bolix Sonata Acryl White,
która daje śnieżnobiałe wykończenie.

srebro królewskie
1490

wiosenny powiew
1160

Dzieci to wyjątkowi pacjenci, o własnych, często zadziwiających
potrzebach. Ważne, aby gabinety były jasne, sterylne (u dzieci
infekcje przenoszą się w błyskawicznym tempie) i nie kojarzyły
się najmłodszym z miejscem strachu. Przestrzeń przeznaczoną dla dzieci powinny pokrywać delikatne odcienie z akcentami
kolorystycznymi w ciepłych barwach. Dobrym wyborem będą
farby w kolorach błękitu, beżu, oraz jasnych odcieniach żółtego.

widok oceanu
1475

morski
1430

Kolorowo (na przykład z wizerunkami ulubionych postaci z bajek) może być w strefie zabawy, o ile gabinet taką przewiduje.
Istotne jest to, aby farby były hipoalergiczne, ekologiczne i nie
zawierały związków uczulających CIT.
Doskonała do pokrycia ścian gabinetów pediatrycznych będzie
Bolix CamertOne Matt lub Satin, która zarówno jest hipoalergiczna oraz ma podwyższoną odporność na uszkodzenia me-

róż indyjski
1025

rustykalna cegła
1055

chaniczne. Bolix CamertOne bardzo dobrze kryje (1 klasa wg
normy PN-EN 13300), jest wytrzymała na szorowanie na mokro,
wysoce wydajna oraz zostawia trwałą powłokę. Aby uzyskać
doskonałą biel na suficie mozna użyć farby Bolix Sonata Acryl White.
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polecany produkt

polecany produkt

BOLIX ProCare Ag+

BOLIX CamertOne
LATEX Satin
9

06 sale pacjentów

07

sale rehabilitacyjne

Pomieszczenie, w którym przebywa pacjent
powinno być przede wszystkim czyste, wygodne i dawać poczucie spokoju. Pacjenci
przechodzący

rekonwalescencję,

powinny

mieć sprzyjające warunki, aby szybko powrócić do zdrowia. Wnętrze powinno być jasne
i ciepłe. Z racji na dużą eksploatację, częste
zmiany pacjentów, odwiedziny osób z zewnątrz pokoje są bardziej narażone na uszkodzenia i rozwój bakterii. Powłoki malarskie
powinny być odporne na zabrudzenia oraz
posiadać możliwość częstego mycia środkami dezynfekującymi.
Farba Bolix ProCare Ag+ Satin doskonale
sprawdzi się w pokojach pacjentów. Zawarte
w niej jony srebra, skutecznie zwalczają bakterie. Dodatkowym atutem jest to, że farba jest
bezwonna, hipoalergiczna i ekologiczna. Produkt tworzy gładką satynową powłokę o podwyższonej odporności na szorowanie. Posiada najwyższą siłę krycia (I klasa wg normy
PN-EN 13300) oraz bogatą paletę barw.
Pozostałe produkty polecane do sal pacjentów to: Bolix CamertOne Latex oraz śnieżnobiała Bolix Sonata Acryl White do stosowania
na sufitach.

marmurowy chłód
1275

bursztynowy
1105

zielona wierzba
1465

zieleń morska
1450

powitanie wiosny
1150

zielone winogrona
1155

Pacjenci, którzy stracili nadzieję na poprawę swojego zdrowia albo brak
im motywacji do dalszego leczenia, muszą mieć bodziec prowokujący ich do aktywności. Obok rodziny i profesjonalnych rehabilitantów
u boku, na samopoczucie chorych może wpłynąć wnętrze pomieszczenia, w którym wracają do zdrowia. Sala rehabilitacyjna powinna być wypełniona żywymi kolorami, pobudzającymi pacjentów do wykonywania
paleta spektrum 300+ paleta spektrum 300+
26G
32C

poleceń lekarzy.

paleta spektrum 300+ paleta spektrum 300+
40E
31E

Farba lateksowa Bolix Politone Plus, posiada bogata paletę nasyconych

polecany produkt

BOLIX ProCare Ag+

kolorów ( ponad 800 barw z mieszalnika), tworzy gładką, matową powierzchnię bez refleksów oraz cechuje się bardzo niską zawartością
lotnych związków organicznych (LZO).
Jednolity, śnieżnobiały sufit w salach rehabilitacyjnych zapewni Bolix

polecany produkt

BOLIX Politone
PLUS

Sonata Acryl White.
10
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08 gabinety stomatologiczne

09 gabinety medycyny estetycznej
Popularność medycyny estetycznej rośnie
z roku na rok. Poprawa wyglądu z wykorzystaniem skalpela przestała być już tematem
tabu. Firma Bolix wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lekarzy i pacjentów klinik medycyny
śnieżna przełęcz
1480

cień drzewa
1500

estetycznej proponując farby, które wpasują
się do wnętrza gabinetów diagnostycznych
i zabiegowych. Mając na uwadze, że kliniki
medycyny estetycznej to zwykle urządzone
luksusowo przestrzenie z designerskim wyposażeniem, powłoki malarskie muszą być
odporne na starzenie, a kolory powinny za-

lodowa cytryna
1300

chwycać swą głębią.

taupe
1260

Bolix PolitonePlus tworzy niezwykle szlachetną, głęboko matową powłokę. Dzięki zastosowaniu tej farby efekt trwałych, nasyconych
kolorów będzie utrzymywał się dłużej. Bolix
PolitonePlus posiada najwyższą siłę krycia
( 1 klasa wg normy PN-EN 13300) i można

wosk pszczeli
1060

ją stosować na nierównych powierzchniach,

miętowy
1190

a także na tapetach z włókna szklanego.
Z kolei jedwabiste, satynowe wykończenie

Wizyta w gabinecie dentystycznym nie należy do przyjem-

sprawdzi się na dużych powierzchniach tj. poczekalnie, re-

można uzyskać, dzięki zastosowaniu farby

nych. Odgłos wiertła słyszany zza ściany do dziś potrafi sku-

cepcje i wszędzie tam gdzie jest więcej światła, ponieważ

Bolix CamertOne Latex Satin.

tecznie odstraszyć nawet dorosłych pacjentów. Stres zwią-

matowa powłoka w mniejszym stopniu odbija światło i ukry-

zany z pobytem u stomatologa może zredukować przede

wa wszelkie nierówności ściany. Na sufit dobrym wyborem

wszystkim spokojne usposobienie lekarza, ale i w dużym

będzie śnieżnobiała akrylowa farba do wnętrz Bolix Sonata

stopniu przyjemne wnętrze gabinetu dentystycznego. Na

Acryl White, która przeznaczona jest głównie do stosowa-

samopoczucie pacjenta kojąco wpłynie ciepła kolorystyka

nia w pomieszczeniach użyteczności publicznej tj. gabinety

pomieszczenia, którą zapewnią odpowiednie farby. Istot-

dentystyczne. Wśród najważniejszych parametrów produk-

ne jest również to, aby powłoki malarskie były odporne na

tu należy podkreślić podwyższoną odporność na powsta-

szorowanie i były trwałe. W gabinetach dentystycznych

wanie mikropęknięć w powłoce farby, świetne krycie ( 1 kla-

na pewno doskonale sprawdzi się Bolix CamertOne Satin,

sa wg normy PN-EN 13300) oraz ekonomiczne zużycie (litr

która tworzy gładką, satynową powłokę o podwyższonej

śnieżnobiałej farby wystarczy na pokrycie nawet 12 m² przy

odporności na szorowanie na mokro. Wersja matowa lepiej

jednokrotnym malowaniu).
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liliowy
1330

królewski fiolet
1335

różany beż
1360

cień drzewa
1500

jesienny wrzos
1385

winny
1350

polecany produkt

polecany produkt

BOLIX CamertOne
LATEX Satin

BOLIX Politone
PLUS
13

10 paleta kolorów dla BOLIX ProCare Ag+
paleta BOLIX SPEKTRUM INSIDE

12E

12F

12G

13D

14F

14G

15C

15D

19D

19E

19F

krem orzechowy / 1000

jaśminowy / 1005

wiosenny promyk / 1010

kremowy / 1015

piasek maroka / 1020

róż indyjski / 1025

morelowy / 1030

brzoskwiniowy / 1035

gorąca pomarańcza / 1040

słoneczny poranek / 1090

powitanie wiosny / 1150

latte / 1270

marmurowy chłód / 1275

róża pustyni / 1280

orzechowy / 1290

wosk pszczeli / 1060

słoneczny / 1065

bababowy / 1070

lodowa cytryna / 1300

wanilia / 1305

pusty nny / 1310

lawendowy blask / 1315

lawendowy / 1320

zimna lawenda / 1325

liliowy / 1330

różany beż / 1360

truskawkowa mgiełka / 1365

24F

24G

25D

miniaturowy irys / 1390

kwitnący bratek / 1395

krople rosy / 1405

poranne niebo / 1410

czysty błękit / 1415

lawendowa dama / 1420

błękitny płomień / 1425

29F

29G

30E

raj oceanu / 1460

zielona wierzba / 1465

seledynowy / 1470

widok oceanu / 1475

śnieżna przełęcz / 1480

versal / 1485

32D

32E

32F

różowy / 1370

morski / 1430

jesienny wrzos / 1385

lazurowy / 1435

karaibski sen / 1455

21G

22E

22F

13E

15E

13F

15F

13G

14D

14E

15G

16D

16E

19G

20E

20F

20G

21E

21F

22G

23D

23E

23F

23G

24E

27G

28D

28E

28F

28G

29E

31G

32C

35B

35C

35D

36G

37C

37D

38F

38G

39C

42B

42C

42D

43E

43F

43G

30F

32G

30G

33C

31E

33D

31F

paleta BOLIX SPEKTRUM 300+

srebro królewskie / 1490

venecja / 1495

cień drzewa / 1500

01A

01B

01C

01D

01E

01F

35E

35F

35G

02D

02E

02F

02G

03D

03E

03F

03G

04D

37E

37F

37G

04E

04F

04G

05D

05E

05F

05G

06D

06E

41B

41C

41D

06F

06G

07E

07F

07G

08E

11F

11G

12D

14

42E

42F

42G

36D

38C

41E

43B

36E

38D

41F

43C

36F

38E

41G

43D

*Przykładowe kolory wykonano są techniką drukarską, dlatego też należy traktować je wyłącznie poglądowo.
Rzeczywiste odwzorowanie można sprawdzić na wzornikach listkowych Bolix Spektrum Inside lub Bolix Spektrum 300+.
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produkty BOLIX
Atest higieniczny
BOLIX ProCare Ag+ Matt
BOLIX ProCare Ag+ Satin

BOLIX ProCare Ag+

ATESTY

Certyfikat

Atest

BAKTERIOBÓJCZE I GRZYBOBÓJCZE DZIAŁANIE

ODPORNOŚĆ POWŁOKI FARBY NA ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

BOLIX ProCare Ag+ Satin/Matt

BOLIX ProCare Ag+ Satin/Matt

FARBA LATEKSOWA DO WNĘTRZ Z JONAMI SREBRA
WALORY
- o wykończeniu satynowym lub matowym
- dzięki zawartości jonów srebra charakteryzuje się wysoką odpornością na występowanie
i rozwój bakterii, co zostało potwierdzone w badaniach przeprowadzonych przez nieza
leżne laboratorium zewnętrzne
- autosterylna
- krycie jakościowe – klasa 1
- odporność na szorowanie na mokro – klasa 1
- struktura tiksotropowa – łatwa aplikacja bez kapania
- wysoce wydajna – do 14 m2 z 1 litra farby przy jednej warstwie
- trwałe i atrakcyjne kolory
- spełnia wymagania rozporządzenia w/s dopuszczalnej zawartości LZO
- posiada atest odporności na szorowanie środkami dezynfekującymi
- posiada certyfikat bakteriobójczy
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ATEST nr 04/2017. OBR TOMCHEM dr Bogdan THOMALLA
ODPORNOŚĆ POWŁOKI FARBY NA ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

ATEST nr 05/2017. OBR TOMCHEM dr Bogdan THOMALLA
Badany materiał:

Certyfikat

ODPORNOŚĆ POWŁOKI FARBY
NA ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE
+

Atest

BOLIX ProCare Ag Satin

farba lateksowa do wnętrz o połysku satynowym z jonami srebra

Badany materiał:

BAKTERIOBÓJCZE I GRZYBOBÓJCZE

ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI

BOLIX ProCare Ag+ Matt

Badane środki dezynfekcyjne:

farba lateksowa ŚRODEK
do wnętrz o połysku matowym
z jonami
srebra
STĘŻENIE
ŚRODKA

DEZYNFEKCYJNE

DZIAŁANIE

DEZYNFEKCYJNY
Incidin Plus*
Incidin Liquid*

Badane środki dezynfekcyjne:
Incidin Rapid*

DEZYNFEKCYJNEGO
2%
gotowy do użycia
2%

SUBSTANCJA CZYNNA
Glukoprotamina
1-propanol, 2-propanol
Aldehyd glutarowy, chlorek
benzyloalkiloamoniowy,

ŚRODEK
STĘŻENIE ŚRODKA
SUBSTANCJAchlorek
CZYNNA
DEZYNFEKCYJNY
DEZYNFEKCYJNEGO
dimetylodidecyloamoniowy
Incidin Plus*
2%
GlukoprotaminaGlukoprotamina, chlorek
Incidin Extra*
2%
Incidin Liquid*
gotowy do użycia
1-propanol, 2-propanol
benzyloalkiloamoniowy
Incidin Rapid* Medicarine* 2%
Aldehyd
glutarowy,
chlorek
10 tabletek / 1,5 litra
Dichloroizicyjanuran
sodu
Antichlor Plus*
10 tabletek / litrbenzyloalkiloamoniowy,
Troklozen sodu
chlorek
*Producent – Ecolab
dimetylodidecyloamoniowy
Incidin Extra*
2%
Glukoprotamina, chlorek
benzyloalkiloamoniowy
Metodyka badawcza:
Medicarine*
10 tabletek / 1,5 litra
Dichloroizicyjanuran sodu
Antichlor Plus* PN-EN ISO 2812-1:2001
10 tabletek / “Farby
litr I lakiery. Oznaczanie
Troklozenodporności
sodu
na ciecze. Część 1: Metody
*Producent – Ecolab
ogólne”, pkt. 9, metoda 3 (metoda kropelkowa zmodyfikowana).
Farba badana na płytkach szklanych poprzez malowanie pędzlem trzykrotnie. Średnia grubość
powłoki farby wynosi ok. 80 µm.

Metodyka badawcza:
W normie opisany jest sposób nanoszenia kroplami cieczy w ilościach do ok. 0,1 cm3 (w przypadku
wody to“Farby
około 3I krople)
po danym okresie
ciecz usuwa
się i ocenia
PN-EN ISO 2812-1:2001
lakiery.i Oznaczanie
odporności
na ciecze.
Część uszkodzenia
1: Metody powłoki. Ze
względu
na brak dokumentu
ogólne”, pkt. 9, metoda
3 (metoda
kropelkowanormalizacyjnego,
zmodyfikowana).który określałby wymagany czas ekspozycji w

badaniach określano odporność powłoki na badane ciecze porównując je z wodą wodociągową i

BOLIX CamertOne Latex

HIPOALERGICZNA FARBA LATEKSOWA O NAJWYŻSZEJ
SILE KRYCIA I ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE
WALORY
- o wykończeniu satynowym lub matowym
- odporna na zmywanie i szorowanie
- najwyższa siła krycia
- bezzapachowa, ekologiczna i hipoalergiczna
- paroprzepuszczalna
- ekonomiczna w barwieniu na mieszalniku
- podwyższona odporność na powstawanie mikropęknięć w powłoce farby
- paroprzepuszczalna

WALORY
- bardzo dobre właściwości kryjące
- odporna na szorowanie
- zalecana do wszystkich pomieszczeń o naturalnej
eksploatacji
- paroprzepuszczalna
- zoptymalizowana pod kątem aplikacji natryskiem
- ekonomiczna w barwieniu na mieszalniku
- trwałe i atrakcyjnej kolory
- podwyższona odporność na powstawanie mikropęknięć w powłoce farby
- matowa

BOLIX Sonata Acryl White

WALORY
- odporna na szorowanie
- bezzapachowa, ekologiczna i hipoalergiczna
- paroprzepuszczalna
- ekonomiczna w barwieniu na mieszalniku
- podwyższona odporności na zmywanie
- podwyższona odporność na powstawanie mikropęknięć w powłoce farby
- paroprzepuszczalna
- matowa

WALORY
- ekonomiczna w użyciu
- trwała biel
- paroprzepuszczalna
- bezzapachowa, nie zawiera rozpuszczalników
organicznych, ekologiczna i hipoalergiczna
- zoptymalizowana pod kątem aplikacji natryskiem
- pomieszczenia świeżo malowane można użytkować
już po paru godzinach
- matowa
- antyrefleksyjna

BOLIX Active Grunt

BOLIX Ultra Grunt

WALORY
– zapewnia dobrą przyczepność i krycie farb
wewnętrznych
– do stosowania również na podłożach o zróżnicowanej chłonności i kolorystyce
– zwiększa wydajność farb wewnętrznych BOLIX
– wzmacnia gruntowane podłoże przeznaczone do
malowania, tapetowania
– paroprzepuszczalny
– bezzapachowy

WALORY
- zwiększa przyczepność
- ogranicza pylistość
- wzmacnia podłoże
- bezrozpuszczalnikowy
- szybkoschnący

KRYJĄCY AKRYLOWY PODKŁAD GRUNTUJĄCY POD
FARBY WEWNĘTRZNE

ciągów technologicznych.

W normie opisany jest sposób nanoszenia kroplami cieczy w ilościach do ok. 0,1 cm3 (w przypadku
wody to około 3 krople) i po danym okresie ciecz usuwa się i ocenia uszkodzenia powłoki. Ze

FARBA AKRYLOWA O BARDZO DOBRYCH
WŁAŚCIWOŚCIACH KRYJĄCYCH I ODPORNOŚCI
NA SZOROWANIE

BOLIX Politone Plus

LATEKSOWA FARBA DO WNĘTRZ, ODPORNA NA SZOROWANIE, HIPOALERGICZNA

Farba badana na płytkach szklanych poprzez malowanie pędzlem trzykrotnie. Średnia grubość
Prace naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe w zakresie syntezy żywic, polimerów lakierniczych i klejowych. Opracowania technologii
powłoki farby wynosi
ok. 80 µm.
wytwarzania farb, lakierów i klejów. Atestacja surowców i wyrobów. Rozpowszechnianie wyników badań i szkolenie specjalistów. Projektowanie

BOLIX Acord Acryl Perfect

Prace naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe w zakresie syntezy żywic, polimerów lakierniczych i klejowych. Opracowania technologii
wytwarzania farb, lakierów i klejów. Atestacja surowców i wyrobów. Rozpowszechnianie wyników badań i szkolenie specjalistów. Projektowanie
ciągów technologicznych.

Atest higieniczny
BOLIX CamertOne Latex MATT/ SATIN

Atest higieniczny
BOLIX CamertOne Latex,
BOLIX Politone PLUS

Atest higieniczny
BOLIX Acord Acryl Perfect

Atest higieniczny
BOLIX Sonata Acryl White, BOLIX WF,
BOLIX Active Grunt

ŚNIEŻNOBIAŁA, EKONOMICZNA W UŻYCIU FARBA
AKRYLOWA DO SUFITÓW

UNIWERSALNY AKRYLOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY
DO PODŁOŻY PYLĄCYCH

FARBA DOSTĘPNA JAKO BAZA NA MIESZALNIK BOLIX
16
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tabela porównawcza

BOLIX CamertOne
LATEX

BOLIX ULTRA
GRUNT

BOLIX ACTIVE
GRUNT

BOLIX Sonata
Acryl WHITE

BOLIX Acord
Acryl PERFET

mat

głęboki mat

głęboki mat

głęboki mat / satyna

mat / satyna

-

-

WYDAJNOŚĆ

DO 12m2/l

DO 12m2/l

DO 13m2/l

DO 14m2/l

DO 14m2/l

DO 10m2/kg

DO 10m2/l

KOLORYSTYKA

ŚNIEŻNOBIAŁY

918 KOLORÓW
W PALETACH:
SPEKTRUM 300+ / INSIDE / NCS

BIAŁY oraz 876 KOLORÓW
W PALETACH:
SPEKTRUM 300+ / INSIDE / NCS

BIAŁY oraz 846 KOLORÓW
W PALETACH:
SPEKTRUM 300+ / INSIDE / NCS

180 KOLORÓW
W PALETACH:
SPEKTRUM 300+ / INSIDE

TRANSPARENTNY

(I MOŻLIWOŚĆ ZABARWIENIA GRUNTU
POD KOLOR FARBWEWNĘTRZNYCH BOLIX)

OPAKOWANIA

WIADRA: 5l; 10l

WIADRA: 2,5l; 5l; 10l; 18l

WIADRA: 5l; 10l; 18l

WIADRA: 2,5l; 5l; 10l; 18l

WIADRA: 10l

WIADRA: 5kg; 10kg

WIADRA: 5l; 10l

CECHY

BOLIX Politone
PLUS

BOLIX ProCare Ag+

ATEST ODPORNOŚCI NA BAKTERIE
ATEST ODPORNOŚCI NA ŚRODKI DEZYFENKCYJNE

ATEST PZH
HIPOALERGICZNOŚĆ
WYKOŃCZENIE

BIAŁY

SPOSÓB APLIKACJI

PODŁOŻE
TYNKI CEMENTOWE

Atest higieniczny PZH

TYNKI GIPSOWE
PŁYTY GIPSOWO – KARTONOWE
PODŁOŻA BETONOWE
KAMIEŃ
CEGŁA

Certyfikat odporności na bakterie występujące
w szpitalach.

DREWNO
TAPETY PAPIEROWE
TAPETY Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Atest odporności na środki dezynfekujące
stosowane w szpitalach.
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BOLIX S.A.
Ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec
POLSKA
tel. 33 475 06 00
e-mail: marketing@bolix.pl
NIP 526-26-85-697
REGON 015433210
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM
DOLNOŚLĄSKIE
/ OPOLSKIE
606 775 429
wroclaw@bolix.pl
opole@bolix.pl

MAZOWIECKIE
606 775 386
warszawa@bolix.pl

INFOLINIA TECHNICZNA
801 650 222

KUJAWSKO-POMORSKIE
/ WIELKOPOLSKIE
/ POMORSKIE
606 775 481
olsztyn@bolix.pl
gdansk@bolix.pl
poznan@bolix.pl
bydgoszcz@bolix.pl

LUBELSKIE/PODLASKIE
/ PODKARPACKIE
/ WARMIŃSKO-MAZURSKIE
606 775 468
rzeszow@bolix.pl
bialystok@bolix.pl
lublin@bolix.pl

ŚLĄSKIE/MAŁOPOLSKIE/ŁÓDZKIE
/ ŚWIĘTOKRZYSKIE
606 775 073
lodz@bolix.pl
katowice@bolix.pl
krakow@bolix.pl
kielce@bolix.pl

ZACHODNIOPOMORSKIE
/ LUBUSKIE
606 775 380
szczecin@bolix.pl
gorzow@bolix.pl

