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NOBILES

CHLOROKAUCZUK
Emalia do metalu i betonu

błękitny
RAL 5015

niebieski 
sygnałowy
RAL 5005

niebieski
gorczycowy
RAL 5010 

brązowy czarny popielaty 
średni

szary

żółty żółty 
sygnałowy 
RAL 1003

czerwony
jasny

czerwony
ciemny

czerwony
tlenkowy

zielony
trawiasty
RAL 6010

zielony 
miętowy
RAL 6029

zielony 
liściasty
RAL 6002

zielony 
mchowy
RAL 6005

biały

» odporna na uderzenia

» w zestawie z podkładem Nobiles 
Nobikor zapewnia trwałą 
ochronę przed korozją 

» wysoce odporna na działanie 
czynników atmosferycznych

* Nobiles Chlorokauczuk zapewnia 4 razy większą odporność na uderzenia niż wymaga tego norma PN-C-81608 
dla emalii chlorokauczukowych. Dzięki temu pomalowane powierzchnie dłużej zachowują estetyczny wygląd.

CZAS SCHNIĘCIA
W temperaturze ok. 20°C i wilgotności względnej ok. 50%: 
 » do schnięcia powierzchniowego – 4 godziny,
 » do wyschnięcia powłoki – 18 godzin (stopień 3),
 » do nakładania następnej warstwy – do 1 godziny (metodą „mokro na  mokro”) lub po 3 dniach.

Pojemności:
1 l, 5 l, 10 l

Wydajność:
do 8 m2/l

Kolorystyka:
19 kolorów

Wykończenie:
wysoki połysk

Liczba warstw:
2 warstwy

Wysoki połysk

brązowy
czekoladowy
RAL 8017

jasny szary
RAL 7035



NOBILES

NOBIKOR
Antykorozyjny podkład 
do metalu

czarny popielaty czerwony
tlenkowy

» bardzo dobrze przyczepny do podłoża

» blokuje rdzę

» chroni powierzchnie nawet przy dużych 
zmianach temperatur (-20°C do +50°C)

* Nobiles Nobikor, dzięki zaawansowanej recepturze, stanowi najlepszy podkład antykorozyjny. Technologia 3w1 oznacza:
 » bardzo dobrą przyczepność do podłoża
 » blokowanie rdzy
 » ochronę powierzchni nawet przy dużych zmianach temperatur (-20°C do +50°C).

Pojemności:
0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l

Wydajność:
do 12 m2/l

Kolorystyka:
3 kolory

Wykończenie:
mat

Liczba warstw:
2 warstwy

CZAS SCHNIĘCIA
W temperaturze ok. 20°C i wilgotności względnej ok. 50%: 
 » do schnięcia powierzchniowego – 0,5 godziny (Stopień 1),
 » do wyschnięcia powłoki – 3 godziny (Stopień 3),
 » do nakładania następnej warstwy na powłokę Nobikoru:

 – podkładu Nobikor – min. 20 godzin,
 – wyrobów alkidowych – min. 20 godzin,
 – wyrobów chlorokauczukowych i nitrocelulozowych – min. 48 godzin.

Mat



NOBILES

STALOCHRON
Farba antykorozyjna 
bezpośrednio na rdzę

» bezpośrednio na rdzę

» zapewnia bardzo dobre właściwości 
antykorozyjne

» wysoce odporna na działanie 
czynników atmosferycznych

Pojemności:
0,65 l, 2,5 l, 5 l, 10 l

Wydajność:
do 9 m2/l

Kolorystyka:
16 kolorów

Wykończenie:
połysk, młotkowy

Liczba warstw:
2-3 warstwy

CZAS SCHNIĘCIA
W temperaturze ok. 20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji:
 » do schnięcia powierzchniowego – 2 godziny, 
 » do nakładania następnej warstwy – 6 godzin.

srebrno-
szary

czarnypopielaty
RAL 7042

brązowybrązowy 
czekoladowy
RAL 8017

czarny
RAL 9005

żółty czerwony 
jasny

czerwony 
purpurowy
RAL 3004

czerwony 
tlenkowy
RAL 3009

zielony 
szmaragdowy
RAL 6001

zielony 
mchowy
RAL 6005 

błękitny 
nieba
RAL 5015

niebieski 
sygnałowy
RAL 5005

szary 
jasny
RAL 7010

biały

Młotkowy

Połysk

miedziany ciemno-
niebieski

wyc
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wyc
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NOBILES

DACH I RYNNA
Bezpodkładowa 
farba na ocynk

» nie wymaga stosowania podkładu

» szybkoschnąca

» wysoka elastyczność

» odporna na czynniki 
atmosferyczne (m.in. UV)

Pojemności:
0,75 l, 5 l, 10 l

Wydajność:
do 7 m2/l

Kolorystyka:
10 kolorów

Wykończenie:
mat

Liczba warstw:
2-3 warstwy

CZAS SCHNIĘCIA
W temperaturze ok. 20°C i wilgotności względnej ok. 50%: 
 » do schnięcia powierzchniowego – 1,5 godziny, 
 » do nakładania następnej warstwy – 4 godziny.

brąz 
mahoniowy
RAL 8016

brąz 
czekoladowy

czarnyszary 
grafitowy
RAL 7024

brąz 
ceglasty
RAL 8004

zielony 
mchowy

szary jasnywiśniowybiały czerwony 
tlenkowy

Mat



NOBILES

FTALONAL 
do drewna i metalu
Uniwersalna farba alkidowa

» bardzo dobre krycie

» trwałość kolorów

» wyjątkowa odporność na czynniki 
atmosferyczne

Pojemności:
0,25 l, 0,9 l, 5 l, 10 l

Wydajność:
do 14 m2/l

Kolorystyka:
18 kolorów

Wykończenie:
połysk, mat,

półpołysk

Liczba warstw:
2 warstwy

CZAS SCHNIĘCIA
W temperaturze ok. 20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji:  
 » do schnięcia powierzchniowego – 10 godzin,
 » do nakładania następnej warstwy – 16 godzin.

lazurowy brązowy 
ciemny

niebieski
szafi rowy

czarnypopielaty szary jasny szary brąz 
czekoladowy

brązowy

biały kremowy beżowy żółty orzech 
jasny

orzech 
średni

czerwony 
jasny

zielony 
trawiasty

zielony 
soczysty

Półpołysk
biały połysk biały mat czarny mat

Połysk Mat

*  6 lat gwarancji na skuteczność zabezpieczenia powierzchni 
poprzez trwałość nałożonej powłoki chroniącej drewno lub metal 
przed czynnikami atmosferycznymi. Szczegółowe warunki oraz 
zakres udzielonej gwarancji dostępne są na stronie www.nobiles.pl.



Sprawdź inne nasze produkty 
na stronie: www.nobiles.pl

NOBILES 
CHLOROKAUCZUK

NOBILES 
NOBIKOR

NOBILES 
STALOCHRON

NOBILES 
DACH I RYNNA

NOBILES DO
DREWNA I METALU

FTALONAL

Do wewnątrz/
na zewnątrz

Na zewnątrz Na zewnątrz
Do wewnątrz 
i na zewnątrz

Na zewnątrz
Do wewnątrz 
i na zewnątrz

Metal     
Drewno 
Beton  
Tynk cementowo-
-wapienny 
Wydajność (m2/l) 8 12 9 7 14

Ilość warstw 2 2 2-3 2-3 2

Wykończenie wysoki połysk mat
połysk, 

młotkowy
mat

półpołysk,
połysk,

mat

Rozcieńczalnik

Nobiles Rozcieńczalnik
do wyrobów 

chlorokauczukowych 
i poliwinylowych

Nobiles 
Rozcieńczalnik RF-04 
do wyrobów ftalowych 

karbamidowych 
ogólnego stosowania

– Woda pitna

Nobiles 
Rozcieńczalnik 

do wyrobów ftalowych 
i olejnych ogólnego 

stosowania

Podkład
Nobikor (metal)
Chlorokauczuk 

(beton)
– – Nobikor (gdy rdza)

Nobikor (metal)
Ftalonal (drewno)

Pędzel     
Wałek     
Natrysk 

Benefi t główny

AKZO NOBEL 
DECORATIVE PAINTS SP. Z O.O.
ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa
Tel. +48 22 321 20 20
Infolinia: 800 154 075


