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Wstęp: 

 PRZYJAZNE ŚRODOWISKU 

 ROZCIEŃCZALNE W WODZIE 

 NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA 

VULM BIOTECHNOLOGY  jest częścią VULM Holding.   

Wnosimy zdrowe, ekonomiczne i kompleksowe rozwiązania dla biznesu przy użyciu farb na bazie wody i 

powłok, które znacznie zmniejszają szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi i środowiska,  którego 

specyfika leży w wykorzystaniu nanotechnologii. 

Zaspokajamy różnorakie potrzeby rynku, oferując farby i powłoki wysokiej jakości ze szczególnym 

uwzględnieniem następujących segmentów rynku: 

 konstrukcje stalowe 

 konstrukcje betonowe 

 parkingi i garaże 

 przemysł naftowy i gazowniczy 

 przetwórstwo rolno-spożywcze i przemysłowe 

 znakowanie dróg i tuneli 

 i wiele innych dziedzin 
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Charakterystyka: 

 prosta aplikacja i konserwacja  

 duża odporność na procesy korozyjne (stopień C3 – C4) 

 odporna na działanie substancji chemicznych, rozpuszczalników, detergentów,  CH₃COOH, metanolu  

 odporna na działanie mazutu i olejów  

 dobra odporność mechaniczna i chemiczna  

 odporność na przenikanie cieczy  

 przyczepność nawet do lekko zatłuszczonych powierzchni  

 bardzo małe VOC i emisja  

 bezwonna  

Aplikacja: Pędzel, wałek, natrysk.  

Wydajność teoretyczna: 5-7m²/kg przy grubości 60–80 µm  
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Podsumowanie 

Vulmkoriz-PUR  

Jednoskładnikowa, poliuretanowa antykorozyjna farba pigmentowana fosforanem  

cynku. Po wyschnięciu tworzy wytrzymałą powłokę, która gwarantuje ochronę 

katodową w razie miejscowego uszkodzenia mechanicznego. Produkt tworzy trwały, 

elastyczny, kompaktowy film nierozpuszczalny w produktach ropopochodnych ani w 

wodzie. Jest odporny na działanie CH₃COOH i metanolu. Ma bardzo dobrą 

przyczepność i stałość barwy. Odporna na zwykłe warunki atmosferyczne i  

promieniowanie UV.  

Farba gruntująca i wykończeniowa do masztów i słupów elektrycznych, wagonów, 

cystern i kontenerów, gazociągów, ropociągów, rurociągów, instalacji portowych itp. 

Posiada bardzo dobre właściwości antykorozyjne (stopień C3–C4). 

 

 

Wszystkie farby są rozpuszczalne w wodzie, nie są więc potrzebne żadne 

specjalistyczne rozpuszczalniki do czyszczenia używanych do ich rozprowadzania 

narzędzi malarskich, wydłuża się więc ich żywotność. 
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