
Produkty
do metalu

Nieograniczone innowacje



ogrodzie lub na balkonie znajdujà 
si´ cz´sto powierzchnie metalowe 
nara˝one na dzia∏anie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych (silne 
nas∏onecznienie, wysoka tempera-
tura, mg∏a). Pomimo odpornoÊci na 
ich szkodliwy wp∏yw metal zacznie 
z czasem ulegaç korozji.
W∏aÊciwe zabezpieczenie i dekoracja 
powierzchni metalowych pozwalajà 
utrzymaç je w dobrym stanie.

Nieograniczone innowacje

W

Powierzchnie metalowe nara˝one sà na 
zewnàtrz na dzia∏anie ró˝nych czynników 
atmosferycznych: deszczu, mrozu, s∏oƒca 
itp. Dzi´ki swej innowacyjnoÊci V33 oferu-
je doskona∏e rozwiàzania s∏u˝àce zarów-
no ochronie, jak i dekoracji powierzchni 
metalowych.



Charakterystyka metali

Korozja metali

Przygotowanie powierzchni

Farba do metalu

Dekoracja metali
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Spis treÊci



U˝ywane cz´sto do budowania ogrodzeƒ, 
bram ogrodowych, sto∏ów i innych przedmio-
tów, zabezpieczeƒ, barier ochronnych itp. Metal 
ciàgliwy i kowalny.

˚elazo

˚eliwo

Charakterystyka 
     metali
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Stop ˝elaza i w´gla o bardzo dobrej odpornoÊci na 
korozj´. ZawartoÊç w´gla jest zwykle wi´ksza ni˝ 
2,5%. Stop u˝ywany g∏ównie do produkcji grzejni-
ków, balustrad i w kanalizacji.

Stal mi´kka
Stop ̋ elaza i w´gla (zawartoÊç w´gla poni˝ej 1,8%). 
Mo˝e mieç bardzo ró˝ne w∏aÊciwoÊci, zale˝nie od 
zastosowanej obróbki chemicznej i mechanicznej. 
Stal mi´kka (zawartoÊç w´gla od 0,15% do 0,25%) 
to stop powszechnie u˝ywany w produkcji belek, 
blach, pr´tów itp. Wykorzystywany jest tak˝e do 
wytwarzania barier, siatek ogrodzeniowych, kon-
strukcji szkieletowych, oÊcie˝nic drzwiowych, ram 
okiennych, ˝aluzji itp.



Czerwonobrunatny 
metal, ∏atwy w obróbce, 
dobry przewodnik. 
Odporny na dzia∏anie 
wody i pary wodnej –  
s∏u˝y do produkcji 
drutów, rur i kot∏ów. 
U˝ywany m.in. 
jako sk∏adnik bràzu i 
mosiàdzu.

Metal bia∏y z odcieniem 
niebieskawym, 
odporny na zniszczenia. 
U˝ywany do produkcji 
rynien odp∏ywowych  
i pokryç budynków.

Stal pokryta warstwà 
cynku. U˝ywana do 
wytwarzania drzwi 
gara˝owych, szalunku  
i ró˝nego rodzaju 
barier.

Twardy metal, 
szary z odcieniem 
niebieskawym, ∏atwo 
utleniajàcy si´. Coraz 
rzadziej u˝ywany w 
budownictwie. Mo˝na 
go czasami odnaleêç 
w kanalizacji wodnej 
i gazowej starych 
budynków.

Bia∏y, b∏yszczàcy, 
lekki metal, w miar´ 
kowalny i odporny na 
dzia∏anie warunków 
atmosferycznych. 
U˝ywany do lekkich 
zastosowaƒ w postaci 
czystej lub jako sk∏adnik 
stopów. Spotykany 
cz´sto w konstrukcji 
okien, drzwi i szalunków.

Rozró˝niamy dwa rodzaje metali:
• Metale ˝elazne: ˝elazo, stal mi´kka i ˝eliwo.
•  Metale nie˝elazne: cynk, aluminium, miedê, ołów,  

stal ulepszana przez cynkowanie zwyk∏e lub elektrolityczne.

Miedê

Cynk

Stal
cynkowana

Ołów

Aluminium

Z metali nie˝elaznych 
wykonuje si´ tak˝e 
szalunki metalowe, 
tzn. blachy stalowe 
cynkowane lub 
niecynkowane, 
malowane farbà lub 
pokrywane warstwà 
plastiku, cz´sto 
u˝ywane do budowy 
pomieszczeƒ o zasto-
sowaniu handlowym 
lub przemys∏owym.
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Korozja
           metali
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Aby metal uleg∏ korozji, muszà zadzia∏aç 
jednoczeÊnie dwa elementy: tlen i woda 
w postaci deszczu, wilgoci lub mg∏y.

Niektóre czynniki chemiczne i klimatycz-
ne (sole, kwasy itp.) mogà przyspieszaç 
ten proces.

Nale˝y izolowaç ˝elazo za pomocà 
warstw ochronnych odpornych na 
dzia∏anie zewn´trznych czynników 
niszczàcych.

Metale ˝elazne

˝elazo

stal mi´kka

˝eliwo
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Metale nie˝elazne
Aluminium samo chroni si´ przed korozjà dzi´ki warstwie powstajàcej 
na powierzchni pod wp∏ywem tlenu. Mimo to pewne czynniki mogà 
powodowaç jego korozj´. Aluminium u˝ywane w budownictwie jest 
cz´sto anodowane, a dzi´ki temu bardziej odporne.

Cynk  poddawany jednoczeÊnie 
dzia∏aniu  tlenu, wilgoci  i zanie-
czyszczeƒ staje si´ matowy. Ta mato-
wa warstwa chroni go przed korozjà. 
Przy du˝ej iloÊci zanieczyszczeƒ mo˝e 
ulegaç znacznemu utlenianiu – po-
wstaje wtedy na powierzchni tzw. 
„bia∏a korozja”.

Miedê jest bardzo wra˝liwa na 
wilgoç i zanieczyszczenia. Jej utlenia-
nie objawia si´ przez tworzenie na 
powierzchni szarozielonej warstwy 
ochronnej.

miedê

cynk



1. Na∏o˝yç grubà 
warstw´ Ârodka do 
usuwania starych 
pow∏ok V33, w razie 
potrzeby czynnoÊç 
powtórzyç.

3. Usunàç starà farb´ 
szpachlà.

2. Odczekaç a˝ do zmarsz-
czenia starej pow∏oki. Ze 
wzgl´du na to, ˝e niektóre 
rodzaje farb sà trudne do 
usuni´cia, czas usuwania 
starej pow∏oki mo˝e si´ 
ró˝niç w zale˝noÊci od 
uprzednio zastosowanej 
farby.

4. PrzeczyÊciç wodà, 
u˝ywajàc do tego  
nylonowej szczotki.
Czas ca∏kowitego schni´cia  
24 godziny.

Przygotowanie
      powierzchni
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Nowy metal
Odt∏uÊciç powierzchni´ rozpuszczalnikiem  
za pomocà czystej Êciereczki.

Zardzewiały metal
Usunàç luênà rdz´ drucianà szczotkà 
i oczyÊciç a˝ do warstwy metalu.

Powierzchnia uprzednio malowana, 
w dobrym stanie
OczyÊciç i zmyç. Nast´pnie przeszlifowaç 
papierem Êciernym w celu zapewnienia 
maksymalnej przyczepnoÊci. Malowaç 
bezpoÊrednio, bez u˝ycia podk∏adu.

Powierzchnia uprzednio malowana, 
w złym stanie
Usunàç starà farb´ za pomocà Ârodka do 
usuwania starych pow∏ok V33.

Ârodek
do usuwania
starych pow∏ok
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Farba podkładowa
na aluminium,
powierzchnie
ocynkowane i PCW

FUNKCJA: Farba podk∏adowa do metali koloro-
wych i PCW s∏u˝y do zwi´kszania przyczepnoÊci 
farby do powierzchni wykonanych z aluminium, 
blachy ocynkowanej, cynku oraz PCW.

W¸AÂCIWOÂCI: Powierzchnia metali kolorowych 
oraz PCW charakteryzuje si´ brakiem zgodnoÊci 
chemicznej z farbami, dlatego przedmioty z takich 
metali i PCW trudno malowaç – do tego rodzaju 
pod∏o˝a farba s∏abo przywiera.
Farba podk∏adowa do metali kolorowych i PCW 
ma swoistà formu∏´ zapewniajàcà przyczepnoÊç 
do pod∏o˝a, dzi´ki czemu pow∏oka farby ∏atwo 
kryje pod∏o˝e i jest trwa∏a. 

Ârodek przeciw rdzy
FUNKCJA: G∏´boko penetrujàcy Ârodek przeciw 
rdzy mo˝na stosowaç do ka˝dego typu pokry-
tego rdzà pod∏o˝a metalowego po uprzednim 
usuni´ciu luênej rdzy za pomocà metalowej szczotki. 
Najwi´kszà efektywnoÊç uzyskuje si´ na pod∏o˝u 
lekko 
utlenionym, poniewa˝ produkt ten tworzy warstw´ 
ochronnà, wykorzystujàc rdz´ jako pigment.

W¸AÂCIWOÂCI: 
•  Ârodek przeciw rdzy jest Êrodkiem penetrujàcym 

g∏´boko, a˝ do warstwy nie naruszonego przez 
rdz´ metalu. Izoluje rdz´: stabilizuje metal 
i zatrzymuje rozprzestrzenianie si´ korozji. 

•  Ârodek przeciw rdzy mo˝na nanosiç wprost 
na nie kruszàcà si´ rdz´. Stanowi on idealny 
podk∏ad do Farby do metalu V33 polepszajàcy 
przyczepnoÊç farby.

•  Mo˝e byç mieszany z farbami gliceroftalowymi, 
lakierami i lazurami w celu zapewnienia ochrony 
antykorozyjnej. 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:
Przed pomalowaniem powierzchni´ nale˝y osuszyç 
i w razie potrzeby odt∏uÊciç benzynà lakowà. 
Z∏uszczajàcà si´ farb´ lub rdz´ nale˝y usunàç.



Nanosiç bezpoÊrednio na powierzchnie metalowe – nowe 
lub zardzewia∏e – znajdujàce si´ na zewnàtrz lub wewnàtrz budynków.

Farba do metalu V33 s∏u˝y do ochrony i wzmacniania wyrobów z ˝elaza i stali, 
znajdujàcych si´ na zewnàtrz i wewnàtrz budynków, takich jak bramy, kraty, akce-
soria ogrodnicze, wyroby ozdobne, okiennice. 
Wyroby z metali nie˝elaznych, takich jak blacha ocynkowana, aluminium, miedê, 
cynk, a tak˝e PCW, nale˝y najpierw pomalowaç specjalnà bezwonnà Farbà 
podk∏adowà V33 przeznaczonà do wyrobów z aluminium, blachy ocynkowanej, 
cynku i PCW.

CHARAKTERYSTYKA:
Formu∏a oparta na alkidach uretanowych z dodatkiem Êrodków antykorozyjnych:
• Idealna ochrona przed korozjà.
•  Farba szybko schnàca: prace mo˝na wykonaç w ciàgu jednego dnia.
•  Farba ma postaç ˝elu, co u∏atwia nanoszenie na wszelkie powierzchnie 

pionowe.

MALOWANIE:
Powierzchni´ nale˝y pomalowaç minimum dwukrotnie grubà warstwà farby, tak 
aby uzyskaç po wyschni´ciu pow∏ok´ o gruboÊci przynajmniej 100 mikronów.

Malowanie p´dzlem: 
Farb´ dobrze wymieszaç – do uzyskania jednolitej, g∏adkiej postaci. Przed malo-
waniem powierzchni´ lekko przeszlifowaç papierem Êciernym, aby farba lepiej 
przylega∏a. NanieÊç p´dzlem dwie warstwy nie rozcieƒczonej farby.

* DO 5 LAT TRWA¸OÂCI:
„Do wyrobów z ˝elaza: w warunkach nak∏adania opisanych powy˝ej. ZASTOSOWANIE: 
wy∏àcznie do pionowych konstrukcji  ˝elaznych. NAK¸ADANIE: nanieÊç 2 warstwy nie 
rozcieƒczonej farby za pomocà p´dzla. OdpornoÊç b´dzie zmniejszona w miejscach nara˝onych 
na dzia∏anie promieni s∏onecznych, uderzenia kamieni itp. oraz w miejscach gromadzenia si´ 
wody (elementy poziome, zag∏´bienia)”.

Farba
        do metalu

10

BezpoÊrednio na rdz´
- szybko schnàca



Efekt połysk

11

CIEMNOŻÓŁTY SREBRNY METALICZNY

WIŚNIOWY ZIELONY

CIEMNOZIELONYBRĄZOWY

ŻÓŁTY CZARNY

CIEMNOCZERWONY NIEBIESKI

SREBRNYBIAŁY
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CZARNY

BRĄZOWY

CIEMNY GRAFIT

SZAROZIELONY

Efekt matowy

SZARY

CIEMNOZIELONY



FUNKCJA: Lakier antykorozyjny s∏u˝y do 
ochrony i wzmacniania wszelkich powierzch-
ni z ˝elaza i stali przeznaczonych do eksplo-
atacji zewn´trznej i w pomieszczeniach: 
bram, krat, akcesoriów ogrodowych, wyro-
bów ozdobnych ze stali, ˝aluzji.

W¸AÂCIWOÂCI: Formu∏a bezbarwnego 
lakieru antykorozyjnego oparta jest na alki-
dach uretanowych. Pozostawia zardzewia∏y 
wyglàd pod∏o˝a, a jednoczeÊnie gwaran-
tuje trwa∏oÊç pow∏oki. Wykoƒczenie ma-
towe, satynowe lub z po∏yskiem zapew-
nia doskona∏à ochron´ przed korozjà, 
a zarazem zachowuje faktur´ rdzy.
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Dekoracja
          metali

Lakier do metalu
                antykorozyjny

1   Przetrzeç 
pod∏o˝e 
i usunàç py∏.

2    NanieÊç 
lakier.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: 
Metalowà szczotkà oczyÊciç pod∏o˝e z plamek 
rdzy i innych zanieczyszczeƒ pogarszajàcych 
przyczepnoÊç.

NANOSZENIE: Przed u˝yciem wymieszaç 
w celu uzyskania jednorodnej konsysten-
cj i .  Nak∏adaç p´dzlem, równomiernie 
rozprowadzajàc. 
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Patyna

WŁAÂCIWOÂCI: Receptura zawiera ̋ ywice ureta-
nowo-alkidowe i Êrodki antykorozyjne, dzi´ki cze-
mu wyroby z ̋ elaza pomalowane Patynà V33 mogà 
mieç dekoracyjny wyglàd przedmiotów nowych lub 
starych – nawet w eksploatacji zewn´trznej.

NANOSZENIE: Po wyschni´ciu warstwy Farby 
do metalu V33 efekt matowy nale˝y nanieÊç Patyn´ 
za pomocà gàbki – co daje efekt g∏adkoÊci – lub 
cienkim p´dzlem – co daje efekt bardziej wyrazi-
sty. Po wytarciu suchà tkaninà mo˝na uzyskaç efekt 
ró˝norodnoÊci odcieni.

1  Nanoszenie Farby 
do metalu V33
na dobrze przygoto-
wane podło˝e.

2  Nanoszenie 
Patyny gàbkà lub 
cienkim p´dzlem.

Krem do wyrobów kowalstwa 
artystycznego i odlewów

FUNKCJA: Dekoracyjna czarna pasta przeznaczo-
na jest do wyrobów z ˝eliwa i kutego ˝elaza, takich 
jak ˝eliwne kraty, elementy ogrodzenia, narz´dzia 
do kominka, elementy grilla itp. Nadaje powierzch-
ni czarny odcieƒ ze srebrnymi refleksami (zawiera 
grafit).

WŁAÂCIWOÂCI: Krem chroni metal przed rdzà, 
nadajàc mu równoczeÊnie pi´kny patynowy wyglàd. 
Usuwa sadz´, kurz, popiół i smary. Produkt jest od-
porny na wysokie temperatury – mo˝e byç stoso-
wany na elementach kominków, grillach, piecykach. 

NANOSZENIE: Nało˝yç krem i poczekaç kilka godzin. Nast´pnie  wypolerowaç 
bawełnianà szmatkà lub p´dzlem.
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Patyna Lakier pozłacajàcy

FUNKCJA: Idealny do odnawiania i upi´kszania 
ram obrazów, luster, mebli, pozłacanych odle-
wów i innych elementów dekoracyjnych. 

WŁAÂCIWOÂCI: Produkt na bazie ˝ywicy 
akrylowej w fazie rozpuszczalnikowej. Mo˝na go 
stosowaç do upi´kszania wyrobów z drewna, kar-
tonu, metalu, marmuru wewnàtrz i na zewnàtrz. 
Wszystkie odcienie mo˝na mieszaç.   

NANOSZENIE: Produkt nale˝y dobrze 
wymieszaç, aby bràzowe drobiny tworzyły 
zawiesin´. Nało˝yç cienkà warstw´ i pozostawiç 
do wyschni´cia. W razie potrzeby nało˝yç jeszcze 
jednà warstw´.

stare
złoto

srebro

nowe
z∏oto bogate z∏oto

z∏oto

czerwone z∏oto



V33 POLSKA sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 18

62-069 ZAKRZEWO K/POZNANIA
tel. +48 (61) 89 45 100
faks +48 (61) 89 44 141

www.v33.pl

Nieograniczone innowacje

V33 oferuje równie˝ produkty 
do ochrony i dekoracji drewna

na zewnàtrz i wewnàtrz

Lazury ochronne

Lakiery do parkietu


