Farba na elewacje
Z pewnością chciałbyś, aby Twój dom olśniewał znajomych, przechodniów, a w największej mierze
Ciebie; tak, abyś po przekroczeniu furtki przystawał na chwilę i z zachwytem patrzył na swój dom.
Naszą odpowiedzią na to wyzwanie są farby elewacyjne Majic Paints, które nadadzą Twojemu
domowi niepowtarzalny, wyjątkowy charakter. Jednak farba farbie nierówna, dlatego podpowiemy
Ci, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze odpowiedniej farby elewacyjnej. Nie jest
bowiem bez znaczenia, jaki typ farby wybierzemy - choć laikom takie określenia jak "akrylowa"
czy "sylikatowa" niewiele mogą mówić, dlatego nie myślą oni w pierwszej kolejności o
właściwościach farby, ale o jej kolorze (oczywiście w tym temacie również mamy coś do
powiedzenia (Kolory Elewacji ) - postaramy się przybliżyć nieco tę wcale nie tak skomplikowaną
materię. Przede wszystkim jakąkolwiek farbę chcielibyśmy zastosować, pamiętajmy, że
najważniejsze jest, aby prawidłowo przygotować ścianę do malowania (więcej informacji tutaj). Na
źle przygotowanej powierzchni nawet najlepsza farba nie będzie miała szans w starciu
chociażby z warunkami atmosferycznymi i nasza inwestycja pójdzie na marne. Tymczasem
dając farbie szansę na "pokazanie" nam swoich atutów, na pewno zauważymy wysoką jakość farby
fasadowej i jej trwałość. Oczywiście można pytać sprzedawców, jeszcze lepiej malarzy,
jednak przede wszystkim warto czytać etykiety. Znajdziemy na nich informacje takie jak:
• Zawartość spoiwa - cóż to takiego? Spoiwo decyduje o trwałości farby, a im go więcej, tym lepiej. Liczy
się oczywiście także sam materiał. Technologia farb Majic stawia na innowacyjność i bezpieczeństwo,
dlatego w ich składzie znajdziesz jedynie wyselekcjonowane żywice, np. akrylowo-lateksowe.

• Niska przepuszczalność wody - tak, abyśmy mieli pewność, że zapewnimy ścianom ochronę przed

wilgocią z powietrza, z deszczu, a także, że po niskich zimowych temperaturach nie będziemy mieli na
głowie zmartwienia w postaci zacieków i grzybów ( Mycie elewacji ). Doskonałą wodoszczelnością
charakteryzują się zwłaszcza farby akrylowe, po których woda po prostu spływa - są przez to wyjątkowo
odporne na czyszczenie!

• Wysoka przepuszczalność powietrza - czyli dbałość o to, aby nasze mury "oddychały", nie dopuszczając
tym samym do rozwoju wilgoci (ważna tak samo, jak wodoszczelność).

• Odporność na mycie - chociaż niektóre farby są elektrostatyczne, dzięki czemu "odpychają" kurz, pyłki,
nie pozwalając na ich osadzenie, dzięki czemu bywają nazywane "samooczyszczającymi się", także one
bywają narażone na przykład na brudzenie przez zwierzęta.

• Odporność na promienie UV - farby Majic są w tej kategorii niezaprzeczalnym liderem, a wszystko to

dzięki zastosowaniu w nich opatentowanych amerykańskich pigmentów, dzięki którym nasze farby
fasadowe są wyjątkowo trwałe, nie blakną nawet przy długotrwałym naświetlaniu, co sprawia, że wiele
lat od pomalowania strona południowa i północna naszego domu nie będą się od siebie różnić.
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