
biele vnútorné maliarske farby

farmal IDEÁL   farmal PLUS   farmal BONUS 
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farmal IDEÁL 
Maliarska farba FARMAL IDEÁL je moderná, ekologická, vodou riediteľná látka, ktorá sa používa na 
nátery stien interiérov, omietok, suchého muriva, sadrokartónu, vystierkovaných podkladov a pod. 
Konečný náter sa vyznačuje výbornou krycou schopnosťou, veľmi dobrými aplikačnými vlastnosťami, 
priľnavosťou k podkladu a optimálnou paropriepustnosťou. Náter zanecháva hlboko matný vzhľad a má 
schopnosť vyrovnávať jemné nerovnosti podkladu. V prípade potreby sa môže tónovať bežnými 
tónovacími pastami a maliarskymi farbami.

Vlastnosti:

    vynikajúca krycia schopnosť

    výborné vypĺňanie podkladu

    ľahká aplikácia

    prirodzená belosť náteru 

    dobrá odolnosť oteru za sucha

®

Použitie: obytné priestory, administratívne a výrobné 

priestory, sklady a pod.

Podklad: sadrokartón, omietka, stierka, tapety, drevo
2Orientačná výdatnosť: cca 8 - 9 m /kg

(v jednej vrstve v závislosti od druhu a savosti podkladu a spôsobu aplikácie)

Aplikácia a zasychanie: 2 - 3 hodiny pri T 23 °C, RV 50%

Belosť: 83 % BaSO4

Lesk: matný

Balenie: 0,75 l, 7 kg, 15 kg, 25 kg, 40 kg



Maliarska farba FARMAL PLUS je moderná, ekologická, vodou riediteľná náterová látka na vinylovej 
báze určená na nátery stien interiérov (omietok, suchého muriva, sadrokartónu, vystierkovaných 
podkladov a pod). Vylepšená receptúra pôvodnej rady FARMAL zaručuje zvýšenie komfortu pri aplikácii 
a zlepšuje úžitkové vlastnosti aplikovaného náteru. Konečný náter sa tak vyznačuje vysokou belosťou 
(min. 87% BaSO ), výbornou krycou schopnosťou, optimálnou paropriepustnosťou a dobrou 4

oteruvzdornosťou za sucha. V prípade potreby sa môže tónovať bežnými tónovacími pastami a 
maliarskymi farbami.

Vlastnosti:

    vysoká krycia schopnosť

    zvýšená belosť 87% BaSO4

    optimálna paropriepustnosť

    ľahko sa rozotiera

    zaschnutý náter sa neotiera

farmal PLUS 
®

Použitie: obytné priestory, obývacie a detské izby, spálne, 

chodby, kancelárie, školy, výrobné priestory a pod.

Podklad: sadrokartón, omietka, stierka, tapety, drevo
2Orientačná výdatnosť: 9 - 10 m /kg

(v jednej vrstve v závislosti od druhu a savosti podkladu a spôsobu aplikácie)

Aplikácia a zasychanie: 2 - 3 hodiny pri T 23 °C, RV 50%

Belosť: 87 % BaSO4

Lesk: matný

Balenie: 7 kg, 15 kg, 25 kg, 40 kg



farmal BONUS 
Maliarska farba FARMAL BONUS je moderná, ekologická, vodou riediteľná náterová látka, ktorá sa 
používa na nátery stien a stropov interiérov, predovšetkým na hladké sadrokartónové a iné sadrovláknité 
povrchy. Vhodná je aj na všetky bežné vápenné, vápennocementové, sadrové a sadrovápenné omietky. 
Vytvára hladký, matný povrch s vysokým stupňom belosti. Náter je odolný voči oteru a je paropriepustný. 
V prípade potreby sa môže tónovať bežnými tónovacími pastami a maliarskymi farbami.

Vlastnosti:

    ideálna na sadrokartóny

    vynikajúca belosť

    ľahká aplikácia

    optimálna paropriepustnosť

    dobrá odolnosť oteru za sucha

®

Použitie: obytné priestory, obývacie a detské izby, 

kancelárie, výrobné priestory a pod.

Podklad: sadrokartón, omietka, stierka, tapety, drevo
2Orientačná výdatnosť: cca 8 - 9 m /kg

(v jednej vrstve v závislosti od druhu a savosti podkladu a spôsobu aplikácie)

Aplikácia a zasychanie: 2 - 3 hodiny pri T 23 °C, RV 50%

Belosť: 85 % BaSO4

Lesk: matný

Balenie: 0,75 l, 7 kg, 14 kg, 24 kg, 40 kg

Výrobca:  CHEMOLAK a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika, 
Tel.: +421/33/560 111, marketing@chemolak.sk, www.chemolak.sk

Distribútor v ČR: CHEMOLAK TRADE, spol. s r. o., Dlouhomostecká 1137,463 11 Liberec, Česká republika,
Tel.: +420/48/30 34 012, info@chemolak.cz, www.chemolak.cz


