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Zastanów się jaki kolor widzisz, gdy myślisz „czerwony”. Czy każda osoba, którą zapytasz, 
wskaże dokładnie ten sam kolor? Postrzeganie kolorów jest bardzo subiektywne. Zależy 
między innymi od płci, wieku, kręgu kulturowego. Dlatego narzędzia marki Sikkens zapro-
jektowaliśmy tak, aby ułatwić ci dobór odpowiednich połączeń kolorystycznych do projek-
towania wnętrz.

Trudności w odnalezieniu pasujących do siebie odcieni w standardowych wzornikach 
kolorystycznych skłoniły nas do opracowania lepszego rozwiązania. We współpracy z ar- 
chitektami i dekoratorami wnętrz przewidujemy trendy w użyciu kolorów. Dzięki temu 
Sikkens 4041 Color Concept to najbardziej funkcjonalna kolekcja odcieni farb stosowa-
nych przy pracach wykończeniowych. 

Wszystkie kolory we wzorniku zostały zdefiniowane w systemie AkzoNobel Color Codifica-
tion. Dzięki temu możesz szybko i precyzyjnie porównać kolory pod względem jasności       
i nasycenia, a także bezproblemowo ułożyć je na kole barw.

kolor we wnętrzu
Koło barw podzieliliśmy na 24 równe sektory oznaczone literami – od czerwieni i poma-
rańczy (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, każdy z sektorów 
podzieliliśmy na 10 podsektorów, a każdemu z nich przypisaliśmy cyfrę od 0 do 9 (np. A0 
do A9).

Jasność i stopień nasycenia danego koloru opisaliśmy w wartościach liczbowych od 00 
do 99. „99“ oznacza najwyższy stopień jasności czy nasycenia. Kod A8.20.60 oznacza 
bardzo nisko nasyconą czerwień o dość wysokiej jasności. Pierwsze dwa znaki „A8” 
wskazują na barwę czerwoną, „20” oznacza niskie nasycenie koloru, a „60” – stopień 
jasności. Jeżeli nasycenie koloru wynosi mniej niż 03, barwę takiego koloru opisujemy 
literą „N“ (= neutralny) zamiast cyfry. 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).
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Znaczenie połysku
W naszej ofercie znajdziesz farby matowe i satynowe. Stopień połysku wpływa na miejsca 
i zastosowania, do których użyjesz konkretnych wariantów farb. Zdecyduj, które z naszych 
produktów najlepiej sprawdzą się w projektowanym wnętrzu.

Na powierzchnie narażone na szybkie zabrudzenie i ścieranie, jak na przykład korytarze     
i przedpokoje, zastosuj farby satynowe – z dwóch powodów.
Po pierwsze na intensywnie eksploatowanych powierzchniach matowych mogą pojawić 
się miejscowe wybłyszczenia. Po drugie farby satynowe są zwykle bardziej odporne na 
zmywanie – zwróć uwagę na oznaczenia produktów.

Intensywny połysk wpływa niekorzystnie na wygląd dużych powierzchni. Do ich pomalo-
wania wybierz farby matowe.
Łącząc obydwa warianty uzyskasz najlepsze efekty w pomieszczeniach, w których światło 
naturalne przeplata się ze sztucznym. Odpowiednia zabawa jego rozpraszaniem i odbicia-
mi umożliwi wydajne i równomierne oświetlenie przestrzeni.

Częstym problemem są mniej lub bardziej widoczne nierówności ścian. Używając satyny 
ryzykujesz ich wyeksponowanie. Farba matowa umożliwi ci skuteczne ukrycie wad po- 
wierzchni. Jeśli nie jesteś w stanie doprowadzić ścian do stanu idealnego, właściwa farba 
może stać się rozwiązaniem problemu. 

Mieszalnik
Nie oferujemy gotowych kolorów, ale produkty z mieszalnika. Dzięki temu dostaniesz do- 
kładnie taki kolor, jaki wskażesz. Jego stworzenie w punkcie sprzedaży zajmie nam mniej niż 
pięć minut.

By ułatwić sobie wybór konkretnej barwy sięgnij po wzornik. Sikkens 4041 Color Concept 
umożliwia dobranie właściwego odcienia spośród ponad 1600 propozycji. W jaki sposób?
Wszystkie kolory we wzorniku zostały zdefiniowane w systemie AkzoNobel Color Codifica-
tion. Dzięki temu możesz szybko i precyzyjnie porównać kolory pod względem jasności       
i nasycenia, a także bezproblemowo ułożyć je na kole barw. 

Wzornik 4041 Color Concept
to usystematyzowany przewodnik po 1624 kolorach. Z jego pomocą łatwo dobierzesz właściwy odcień.
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Mieszalnik Sikkens
w parę minut zamieni każdy twój pomysł w gotowy odcień farby.
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Najwyższa klasa krycia
Gdy potrzebujesz farby matowej odpornej na ścieranie – wybierz Alphacron Matt SF. 
Zapewnia najwyższe krycie spośród produktów do wnętrz Sikkens, dzięki czemu znakomi-
cie nadaje się do renowacji powłok dyspersyjnych. Dobrze wydobędzie także wyjątkową 
strukturę podłoży, które zechcesz uwypuklić, na przykład wytłaczanych tapet czy tkanin     
z włókien szklanych.

Gdzie stosować?
Ze względu na matowe wykończenie świetnie sprawdzi się w biurach i salonach. Ukryje 
nierówności na ścianach prostopadłych do okien, rozpraszając padające światło słoneczne. 
Ta sama cecha sprawia, że użyjesz jej także na ścianie przeciwległej do ekranu telewizora.

Wysokiej jakości farba dyspersyjna
o matowym wykończeniu

Wykończenie: mat
Następna warstwa po: 5–6 h
Zużycie ml/m2: 120–170
Klasa odporności na szorowanie: 2
Klasa krycia: 1

Alphacron
Matt SF

Malować
pędzlem

Do stosowania
wewnątrz

Wymieszać
przed użyciem

Przechowywać
w chłodnym miejscu

Chronić przed
mrozem w czasie

transportu
i składowania

www.sikkens-deco.pl

Nanoszenie
wałkiem

Natrysk
hydrodynamiczny

Kolejna warstwa
po 5–6 godz.
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Wysokiej jakości farba dyspersyjna
o satynowym wykończeniu

Wykończenie: satyna
Następna warstwa po: 6 h
Zużycie ml/m2: 120–150
Klasa odporności na szorowanie: 1
Klasa krycia: 2

Alphacron
Satin SF

Nie do zdarcia
Alphacron Satin SF pozwoli ci zapomnieć o problemie ścian szczególnie narażonych na 
zabrudzenia. Nawet po wielokrotnym czyszczeniu wodą czy detergentami warstwa farby 
pozostanie nienaruszona. Raz wybrany kolor będzie towarzyszył ci przez lata. Chyba, że zde- 
cydujesz się go zmienić przy nowym pomyśle na wystrój wnętrza.

Gdzie stosować?
Pomaluj nią gładkie, równe ściany by uzyskać lśniącą, satynową powierzchnię. Taką, którą 
łatwo utrzymać w czystości. Zwykle zalecana do korytarzy i ciągów komunikacyjnych galerii 
handlowych, ekspozycji sklepowych, czy wnętrz hoteli.
Użyj jej również tam, gdzie nietrudno o zabrudzenia – w  holu czy przedpokoju, na ścia- 
nach u wezgłowia łóżka w sypialni, a także w pobliżu stołu w salonie czy jadalni. 

Malować
pędzlem

Do stosowania
wewnątrz

Wymieszać
przed użyciem

Przechowywać
w chłodnym miejscu

Chronić przed
mrozem w czasie

transportu
i składowania

www.sikkens-deco.pl

Nanoszenie
wałkiem

Natrysk
hydrodynamiczny

Kolejna warstwa
po 6 godz.

PZH
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Łatwiej się nie da
Malowanie z Alpha Latex Matt SF nie ma prawa się nie udać. Łatwo i bez chlapania nałożysz 
ją wałkiem. Stosuj ją do ścian tynkowanych, chropowatych, a także do maskowania nie- 
równości. To farba głęboko matowa.

Gdzie stosować?
Ze względu na łatwość aplikacji sięgnij po Alpha Latex Matt SF podczas remontu. Dzięki 
niej nie musisz martwić się wynoszeniem wszystkich mebli z pomieszczenia. Nawet przy 
niedoskonałych zabezpieczeniach przedmiotów nie ma powodów do obaw, że zostaną 
zachlapane. To farba o matowym wykończeniu – użyj jej, by rozproszyć światło odbite lub 
ukryć nierówności – na ścianach prostopadłych do okien, czy przeciwległych do ekranu 
telewizora.  

Lateksowa farba do wnętrz
o matowym wykończeniu

Wykończenie: mat
Następna warstwa po: 3–4 h
Zużycie ml/m2: 150–180
Klasa odporności na szorowanie: 2
Klasa krycia: 2

Alpha Latex
Matt SF

Malować
pędzlem

Do stosowania
wewnątrz

Wymieszać
przed użyciem

Przechowywać
w chłodnym miejscu

Chronić przed
mrozem w czasie

transportu
i składowania

www.sikkens-deco.pl

Nanoszenie
wałkiem

Natrysk
hydrodynamiczny

Kolejna warstwa
po 3–4 godz.
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Lateksowa farba do wnętrz
o satynowym wykończeniu

Wykończenie: satyna
Następna warstwa po: 3–4 h
Zużycie ml/m2: 150–180
Klasa odporności na szorowanie: 2
Klasa krycia: 2

Alpha Latex
Satin SF

Mucha nie siada
Tam, gdzie są małe dzieci, nie da się uniknąć zabrudzeń. Co zatem można zrobić? Użyć 
farby lateksowej, umożliwiającej łatwe przemycie i usunięcie brudu. Alpha Latex Satin SF 
stosuj na ściany gładkie i równe, również na te narażone na dotykanie palcami. To także 
farba przeznaczona do malowania tapet z włókien szklanych.

Gdzie stosować?
Odporna na brud Alpha Latex Satin SF sprawdza się we wszelkich miejscach narażonych 
na zabrudzenia. Pomaluj nią ściany pokoiku dziecięcego, by zneutralizować dokonania 
swojego Małego Odkrywcy. Użyj jej także w korytarzu i aneksie jadalnym, by dłużej cieszyć 
się czystymi, satynowymi ścianami.

Malować
pędzlem

Do stosowania
wewnątrz

Wymieszać
przed użyciem

Przechowywać
w chłodnym miejscu

Chronić przed
mrozem w czasie

transportu
i składowania

www.sikkens-deco.pl

Nanoszenie
wałkiem

Natrysk
hydrodynamiczny

Kolejna warstwa
po 3–4 godz.

PZH
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Wodorozcieńczalna farba silikatowa
do wnętrz o wysokiej zdolności
dyfuzyjnej i optymalnej sile krycia

Alpha
GreenSil SF

Zielona farba
Jeśli w swoich działaniach w szczególny sposób zwracasz uwagę na ochronę środowiska, 
Alpha GreenSil SF spełni twoje oczekiwania. Nie powoduje naprężeń i przepuszcza parę 
wodną. Jest rozcieńczalna w wodzie i bezwonna. To farba silikatowa – żeby połączyła się 
z podłożem, musi zajść proces sylifikacji, a zajść on może jedynie na podłożach mineral-
nych (nieorganicznych).

Gdzie stosować?
Na tynkach wapienno-cementowych i cementowych, jak również do renowacji starych 
powłok z farb wapiennych, silikatowych i mineralnych, żeby utrzymać naturalne oddycha-
nie ścian. Stosuj też na podłożach mineralnych narażonych na rozwój pleśni i grzybów.

Wykończenie: mat
Następna warstwa po: 12 h
Zużycie ml/m2: 170–200
Klasa odporności na szorowanie: 3
Klasa krycia: 2

Malować
pędzlem

Do stosowania
wewnątrz

Wymieszać
przed użyciem

Przechowywać
w chłodnym miejscu

Chronić przed
mrozem w czasie

transportu
i składowania

www.sikkens-deco.pl

Nanoszenie
wałkiem

Kolejna warstwa
po min. 12 godz.

PZH

Matowa farba wewnętrzna do ścian
i sufitów bez rozpuszczalników
i plastyfikatorów

Wykończenie: mat
Następna warstwa po: 2–3 h
Zużycie ml/m2: 160–220
Klasa odporności na szorowanie: 3
Klasa krycia: 2

Alpha
Matt SF

Gotowe w 1 dzień
Gdy gonią cię terminy lub po prostu nie masz czasu na długotrwałe malowanie – wybierz 
Alpha Matt SF. Dzięki tej farbie zdążysz w jeden dzień wykonać dwie warstwy powłoki 
malarskiej. Unikniesz także dodatkowej pracy związanej ze sprzątaniem – nie chlapie.

Gdzie stosować?
Wszędzie, gdzie zależy ci na czasie i szybkim wyschnięciu powłoki malarskiej. Bezproble-
mowo pomalujesz nią sufity unikając zachlapania pomieszczenia. Co prawda utwardzona 
powłoka dopuszcza delikatne mycie, jednak najlepsze efekty uzyskasz używając Alpha 
Matt SF na powierzchnie, które nie będą narażone na szczególne zabrudzenia.

TUV

Malować
pędzlem

Do stosowania
wewnątrz

Wymieszać
przed użyciem

Przechowywać
w chłodnym miejscu

Chronić przed
mrozem w czasie

transportu
i składowania

www.sikkens-deco.pl

Nanoszenie
wałkiem

Natrysk
hydrodynamiczny

Kolejna warstwa
po 2–3 godz.

PZH
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Antybakteryjna
Alpha SanoProtex to najbezpieczniejszy wariant spośród produktów Sikkens. Jej warstwa 
antybakteryjna z jonami srebra była testowana klinicznie i certyfikowana przez IMSL 
(Industrial Microbiological Services Ltd). Zapobiega rozwojowi wielu bakterii, takich jak 
gronkowca złocistego, pałeczki okrężnicy, ropy błękitnej, enterokoków, dwoinki zapalenia 
płuc i innych. Jej właściwości utrzymują się również po wielu cyklach zmywania.

Gdzie stosować?
To farba generalnie przeznaczona jest do placówek służby zdrowia, takich jak sale szpital-
ne. Antybakteryjne właściwości sprawiają, że niszczy osiadłe na ścianach bakterie będące 
najczęstszą przyczyną zakażeń szpitalnych. Ale nie ma problemu, żeby zastosować ją        
w pomieszczeniach domowych, by chronić zdrowie swoich bliskich.

Antybakteryjna farba z aktywnymi
jonami srebra

Wykończenie: mat
Następna warstwa po: 2–4 h
Zużycie ml/m2: 140–210
Klasa odporności na szorowanie: 1
Klasa krycia: 2

Alpha
SanoProtex

Malować
pędzlem

Do stosowania
wewnątrz

Wymieszać
przed użyciem

Przechowywać
w chłodnym miejscu

Chronić przed
mrozem w czasie

transportu
i składowania

www.sikkens-deco.pl

Nanoszenie
wałkiem

Natrysk
hydrodynamiczny

Kolejna warstwa
po 2–4 godz.

PZH
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