
Macropoxy 646
Uniwersalna, tolerująca gorsze przygotowanie podłoża farba 
epoksydowa odporna na trudne warunki atmosferyczne

Uniwersalna utwardzana poliamidem farba epoksydowa charakteryzuj¹ca siê bardzo skuteczn¹ ochron¹ i ³atwości¹ 

aplikacji oraz mo¿liwości¹ nak³adania na gorzej przygotowane pod³o¿e bez wzglêdu na zastosowanie czy warunki klimatyczne. 

Dostêpna obecnie na ca³ym świecie farba przeznaczona jest do stosowania w ró¿nych ga³êziach przemys³u – do malowania 

nowych obiektów i renowacji u¿ytkowanych w warunkach atmosferycznych jak i w zanurzeniu.

Przyjazna dla użytkownika
Dziêki proporcji mieszania 1:1, szybkiemu schniêciu, wyd³u¿onemu czasowi ¿ycia mieszaniny, wyd³u¿onemu czasowi 

do przemalowania oraz doskona³ym w³aściwościom formowania pow³oki farba Macropoxy 646 idealnie nadaje siê do 

nak³adania wa³kiem lub pêdzlem jak równie¿ do natrysku konwencjonalnego i bezpowietrznego. Polecana równie¿ tam, 

gdzie sprawnośæ prowadzenia prac malarskich ma szczególne znaczenie.

Najwyższa wydajność
Farba Macropoxy 646 posiada doskona³e w³aściwości penetruj¹ce zapewniaj¹ce dobr¹ przyczepnośæ do wielu rodzajów 

pod³o¿y, w tym tych ze stali wêglowej, stali nierdzewnej czy powierzchni ocynkowanych. Dobre w³aściwości barierowe 

oraz odpornośæ na substancje chemiczne i ścieranie sprawiaj¹, ¿e farba ta jest niezwykle trwa³a w nawet najtrudniejszych 

warunkach i zastosowaniach.

Uniwersalność
Farba barierowa na grunt wysokocynkowy dla nowych konstrukcji? Czy grunt toleruj¹cy gorsze przygotowanie pod³o¿a 

stalowego przy renowacji? A mo¿e grunt poprawiaj¹cy przyczepnośæ do pod³o¿a ocynkowanego lub stali nierdzewnej? 

Lub farba nawierzchniowa w systemie kolorowania zapewniaj¹ca doskona³y efekt dekoracyjny? Farba Macropoxy 646 

nadaje siê do wszystkich wymienionych zastosowañ, przez co eliminuje koniecznośæ posiadania ró¿nych typów farb 

i upraszcza ca³y proces od etapu specyfi kacji systemu po aplikacjê na miejscu monta¿u.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Właściwości Korzyści
 ■ Toleruje gorsze przygotowanie pod³o¿a 

 ■ Wyd³u¿ony okres do przemalowania (1 rok)

 ■ Proporcje mieszania sk³adników 1:1, ³atwośæ mieszania 

niewielkich ilości farby do napraw punktowych

 ■ Krótki czas schniêcia i ³atwośæ nak³adania

 ■ Optymalna penetracja i przyczepnośæ.

 ■ Mo¿liwośæ stosowania na s³abo oczyszczone powierzchnie 

 ■ Mo¿liwośæ dostosowania do harmonogramu prac bez negatywnego 

wp³ywu na trwa³ośæ

 ■ Minimalizacja ilości odpadów i mniejsze ryzyko pope³nienia b³êdów 

podczas mieszania sk³adników

 ■ Ni¿sze koszty i krótsze czasy przestoju

 ■ Mo¿liwośæ stosowania na wiele rodzajów pod³o¿y, w tym tych 

ze stali wêglowej, betonu, stali nierdzewnej czy powierzchniach 

ocynkowanych.



Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej
www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA
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INFORMACJE O PRODUKCIE

Podstawowe zastosowania

Sukces farby Macropoxy 646 jest wynikiem unikatowego po³¹czenia trwa³ości, ³atwości nak³adania i uniwersalności. Farba ta 

mo¿e byæ stosowana w wielu ga³êziach przemys³u, zarówno na nowych konstrukcjach, jak i do renowacji np:

 ■ Rafi nerie

 ■ Zak³ady chemiczne

 ■ Elektrownie

 ■ Przemys³ morski

 ■ Platformy wiertnicze

 ■ Oczyszczalnie ścieków.

Co czyni fi rmę Sherwin-Williams wyjątkową?

Wiemy, ¿e fakt, ¿e dostarczamy Ci coś wiêcej ni¿ tylko produkt, czyni fi rmê Sherwin-Williams wyj¹tkow¹. Zapewniamy 

kompleksowe rozwi¹zania – od szerokiej oferty produktowej po profesjonalne doradztwo techniczne obejmuj¹ce zakres 

od przygotowania specyfi kacji po przeprowadzenie kontroli w miejscu inwestycji. W kwestii zabezpieczenia elementów 

infrastruktury mo¿esz polegaæ na fi rmie Sherwin-Williams – Twoim partnerze w zakresie ochrony aktywów.


