
    

Specjalistyczne powłoki Specjalistyczne powłoki 
malarskiemalarskie
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Krótka historiaKrótka historia
W 1887 roku w Hamburgu Arnold W 1887 roku w Hamburgu Arnold 

Valentiner-Branth założył firmę Valentiner-Branth założył firmę 
Branth Chemie AV BranthBranth Chemie AV Branth. . 

Inspiracją do powstania firmy były Inspiracją do powstania firmy były 
doświadczenia z jego pracy w doświadczenia z jego pracy w 
duńskiej mleczarni, gdzie jako duńskiej mleczarni, gdzie jako 

chemik przeprowadzał badania nad chemik przeprowadzał badania nad 
rdzą i pleśnią. Odkrył wówczas rdzą i pleśnią. Odkrył wówczas 
wpływ pewnych organicznych wpływ pewnych organicznych 

związków na ograniczanie związków na ograniczanie 
rozprzestrzeniania się rdzy w rozprzestrzeniania się rdzy w 

pojemnikach do przechowywania pojemnikach do przechowywania 
mleka. Swoje wykształcenie mleka. Swoje wykształcenie 

chemiczne wykorzystał w pełni chemiczne wykorzystał w pełni 
tworząc pierwsze farby tworząc pierwsze farby 

antykorozyjne. antykorozyjne. 



  

Przez kolejne 50 lat firma dostarczała Przez kolejne 50 lat firma dostarczała 
ciągle ulepszane farby producentom ciągle ulepszane farby producentom 

żywności, napojów oraz dla browarów, żywności, napojów oraz dla browarów, 
którzy wykorzystywali zalety Brantho którzy wykorzystywali zalety Brantho 

Korrux przede wszystkim w agresywnym Korrux przede wszystkim w agresywnym 
środowisku. środowisku. 

W 1956 roku wprowadzony został pierwszy W 1956 roku wprowadzony został pierwszy 
Brantho-KorruxBrantho-Korrux z domieszką ołowiu,  z domieszką ołowiu, 
tworzącą warstwę antykorozyjną o tworzącą warstwę antykorozyjną o 

wysokiej skuteczności.wysokiej skuteczności.
Od tamtej pory jakość Brantho-Korrux była Od tamtej pory jakość Brantho-Korrux była 

sukcesywnie i radykalnie poprawiana. sukcesywnie i radykalnie poprawiana. 
Aktualnie farby z serii Brantho Korrux Aktualnie farby z serii Brantho Korrux 

produkowane są na bazie żywic produkowane są na bazie żywic 
poliesterowych z dodatkiem naturalnych poliesterowych z dodatkiem naturalnych 
wyciągów z wydobywanych z dna oceanu wyciągów z wydobywanych z dna oceanu 

roślin (tajemnica producenta)roślin (tajemnica producenta)

Branth-Pol



  

Produkty Brantho Korrux cechuje:Produkty Brantho Korrux cechuje:

 brak zawartości metali ciężkich i ksylenubrak zawartości metali ciężkich i ksylenu
 niski poziom (3-7%) substancji lotnychniski poziom (3-7%) substancji lotnych
 neutralność (BK 3 in 1; 2K - Durasolit) na neutralność (BK 3 in 1; 2K - Durasolit) na 

żywność i wodę (atest PZH)żywność i wodę (atest PZH)
 długowieczność (15 lat gwarancji długowieczność (15 lat gwarancji 

producenta)producenta)
 odporność na wysokie temperatury odporność na wysokie temperatury 
 odporność na kwasy, zasady, oleje, wodę odporność na kwasy, zasady, oleje, wodę 

słodką i morską  słodką i morską  
 odporność na uderzenia i zarysowania odporność na uderzenia i zarysowania 

Branth-Pol



  

Od 1987 r. najbardziej Od 1987 r. najbardziej 
udanym typem farby udanym typem farby 

antykorozyjnej okazał sięantykorozyjnej okazał się
    Brantho-Korrux 3 in 1Brantho-Korrux 3 in 1
  który do tej pory jest który do tej pory jest 

używany przez tysiące używany przez tysiące 
klientów przemysłowych w klientów przemysłowych w 

Europie jako grunt Europie jako grunt 
uniwersalny dla niemal uniwersalny dla niemal 
wszystkich metalowych wszystkich metalowych 
powierzchni. Jest to do powierzchni. Jest to do 
dziś flagowy produkt dziś flagowy produkt 

firmy Branth Chemiefirmy Branth Chemie  
A.V. BranthA.V. Branth

Branth-Pol



  

Budowa fabryki w GlindeBudowa fabryki w Glinde
 W 2002 roku W 2002 roku 

rozpoczęto budowę rozpoczęto budowę 
nowej fabryki w nowej fabryki w 

Glinde (na wschód od Glinde (na wschód od 
Hamburga), którą Hamburga), którą 
ukończono w 2004 ukończono w 2004 
roku. Jednocześnie roku. Jednocześnie 
zrezygnowano ze zrezygnowano ze 

starej, XIX wiecznej starej, XIX wiecznej 
siedziby obok portu siedziby obok portu 

w Hamburguw Hamburgu

Rozpoczęcie budowy

Dziś



  

Farby firmy Branth–Chemie Farby firmy Branth–Chemie 
są zgodne z:są zgodne z:

- rozporządzeniem REACH (www.reach.gov.pl/)
system kontroli chemikaliów 

- systemem GHS (Globally Harmonized System) 
ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin pod 

względem stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia i środowiska
 

- dyrektywą LZO (Lotne Związki Organiczne) VOC

- ISO 14001 system zarządzania środowiskowego

- TÜV (rejestracja TÜV-Hessen nr B-04242)

http://www.reach.gov.pl/
http://www.google.pl/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tuv.com%2Fpl%2Findex.html&ei=XO1_TeD9N4OVOvOb5LoI&usg=AFQjCNHZ7SOWzeQjrZs2p7trd-YLqHxamg
http://www.google.pl/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tuv.com%2Fpl%2Findex.html&ei=XO1_TeD9N4OVOvOb5LoI&usg=AFQjCNHZ7SOWzeQjrZs2p7trd-YLqHxamg


  

Branth-PolBranth-Pol

W 2004 roku Pan Krystian W 2004 roku Pan Krystian 
Pluciński utworzył firmę Pluciński utworzył firmę 

Branth – PolBranth – Pol
  

której zadaniem była i jest do której zadaniem była i jest do 
dziś dystrybucja produktów dziś dystrybucja produktów 

Branth Chemie w Polsce. Firma Branth Chemie w Polsce. Firma 
otrzymała od producenta otrzymała od producenta 

materiały i szkolenia niezbędne materiały i szkolenia niezbędne 
do skutecznej sprzedaży. Firma do skutecznej sprzedaży. Firma 
uzyskała także atest higieniczny uzyskała także atest higieniczny 
Polskiego Związku Higienicznego Polskiego Związku Higienicznego 

dopuszczający farbę Brantho dopuszczający farbę Brantho 
Korrux 3 w 1 do kontaktu z Korrux 3 w 1 do kontaktu z 

żywnością i wodą pitną.żywnością i wodą pitną.

Branth-Pol



  

Zastosowanie:Zastosowanie:

Beton

Żeliwa

Stal 
galwanizowana

Chlorokauczuk

baseny
Stal i beton



  

Zastosowanie:Zastosowanie: Pojazdy 
użytkowe

Transport 
kolejowy

Powierzchnie 
plastikowe

zbiorniki

kontenery

Silosy



  

Zastosowanie:Zastosowanie:

Konstrukcje

Maszyny budowlane

Mosty

Rury

Statki



    

Najważniejsze ProduktyNajważniejsze Produkty

Farba jednoskładnikowa, matowa, Farba jednoskładnikowa, matowa, 
do zastosowań w szczególnie do zastosowań w szczególnie 

trudnych warunkach, z doskonałymi trudnych warunkach, z doskonałymi 
właściwościami antykorozyjnymi, właściwościami antykorozyjnymi, 

szczególnie przydatna jako szczególnie przydatna jako 
podkład na oczyszczone ręcznie, podkład na oczyszczone ręcznie, 
zardzewiałe powierzchnie. Dwie zardzewiałe powierzchnie. Dwie 

warstwy farby dają pełne warstwy farby dają pełne 
zabezpieczenie przeciw zabezpieczenie przeciw 

niekorzystnym warunkom niekorzystnym warunkom 
atmosferycznym, wodzie morskiej atmosferycznym, wodzie morskiej 
i całkowitą odporność na działanie i całkowitą odporność na działanie 

olejów. olejów. 

N I T R O F E S TN I T R O F E S T

Branth-Pol



  

  Najważniejsze  produktyNajważniejsze  produkty::

Korrux 2- KompoKorrux 2- Kompo 

Dwuskładnikowa farba do szczególnie 
ekstremalnych zastosowań, schnąca na 
powietrzu. Posiada właściwości emalii, 
wyjątkowo odporna na kwasy i zasady. 
Jedno malowanie daje podwójną 
grubość farby, przez co podwójne 
zabezpieczenie. Do zastosowania dla 
maszyn, pojazdów, zbiorników, 
konstrukcji, betonu. 

Branth-Pol



  

Najważniejsze produktyNajważniejsze produkty::

Alu-Glasur

Farba jednoskładnikowa, Farba jednoskładnikowa, 
trudnopalna (do + 600ºC), trudnopalna (do + 600ºC), 
niewrażliwa na warunki niewrażliwa na warunki 
atmosferyczne, antykorozyjna - atmosferyczne, antykorozyjna - 
zalecana na konstrukcje stalowe, zalecana na konstrukcje stalowe, 
mosty, środki transportu, maszyny, mosty, środki transportu, maszyny, 
statki, a także pokrycia dachowe z statki, a także pokrycia dachowe z 
blachy falistej. Jako farba blachy falistej. Jako farba 
izolacyjna odporna na ciepło izolacyjna odporna na ciepło 
zalecana na czołgi, pojemniki, zalecana na czołgi, pojemniki, 
bunkry, ściany działowe, dachy itp.bunkry, ściany działowe, dachy itp.

Branth-Pol



  

Najważniejsze  produktyNajważniejsze  produkty::

  S-Glasur

Odporny na zniszczenie lakier akrylowy Odporny na zniszczenie lakier akrylowy 
do uzyskiwania wysokiej jakości do uzyskiwania wysokiej jakości 
lakierowania, np. pojazdów użytkowych, lakierowania, np. pojazdów użytkowych, 
maszyn, urządzeń, z wysokim połyskiem, maszyn, urządzeń, z wysokim połyskiem, 
dobrze kryjący wytrzymały i odporny na dobrze kryjący wytrzymały i odporny na 
żółknięcie. Może być stosowany z żółknięcie. Może być stosowany z 
utwardzaczami lub bez, wolny od utwardzaczami lub bez, wolny od 
aromatycznych rozpuszczalników typu aromatycznych rozpuszczalników typu 
ksylen, przyjazny dla środowiska.ksylen, przyjazny dla środowiska.

Branth-Pol
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Najważniejsze  produkty:Najważniejsze  produkty:

Kristal-GlasurKristal-Glasur

Lakier akrylowy o najwyższej odporności i 
bardzo uniwersalnym zastosowaniu 
(polecany na powierzchnie drewniane). 
Szybkoschnący, zmywalny, odporny na 
uderzenia, działanie kwasów i zasad, wodę 
słodką i słoną, wrzątek i parę. Skutecznie 
hamuje rozwój pleśni i grzybów. Sprawdza 
się doskonale jako lakier nawierzchniowy 
na Alu-Glasur, poprawiając odporność na 
zarysowania. 

Branth-Pol



  

Najważniejsze  produkty:Najważniejsze  produkty:

Edel-FirnisEdel-Firnis  

bezbarwny środek impregnujący i bezbarwny środek impregnujący i 
gruntujący gruntujący do drewnado drewna. Posiada . Posiada 
doskonałe właściwości penetrujące. doskonałe właściwości penetrujące. 
Drewno nasączone zostaje od Drewno nasączone zostaje od 
wewnątrz żywicą i olejami, tym samym wewnątrz żywicą i olejami, tym samym 
poprawia się jego odporność oraz daje poprawia się jego odporność oraz daje 
się ono łatwiej zamalować. Stosuje się się ono łatwiej zamalować. Stosuje się 
na wszystkie drzewa  - iglaste i na wszystkie drzewa  - iglaste i 
liściaste, zarówno wewnątrz, jak i na liściaste, zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz oraz na wymalowania nowe i zewnątrz oraz na wymalowania nowe i 
renowacyjne - szczególnie na renowacyjne - szczególnie na 
wysuszone drewno.wysuszone drewno.

Branth-Pol



  

Najważniejsze  produktyNajważniejsze  produkty::

  2K-Flexi-Lack2K-Flexi-Lack

LLakier dwuskładnikowy, odporny na akier dwuskładnikowy, odporny na 
temperaturę do 120 ºC, temperaturę do 120 ºC, 
ekstremalne warunki ekstremalne warunki 
atmosferyczne oraz promienie UV, atmosferyczne oraz promienie UV, 
szybkoschnący, do zastosowania szybkoschnący, do zastosowania 
wszędzie tam, gdzie wymaga się wszędzie tam, gdzie wymaga się 
odporności na uderzenia, podobnej odporności na uderzenia, podobnej 
do odporności gumy. Oprócz do odporności gumy. Oprócz 
właściwości amortyzowania właściwości amortyzowania 
uderzeń powłoka z tego lakieru ma uderzeń powłoka z tego lakieru ma 
właściwości izolacji dźwiękowej, właściwości izolacji dźwiękowej, 
dużą odporność na ścieranie, a dużą odporność na ścieranie, a 
także izoluje od ciepła i zimna także izoluje od ciepła i zimna 
(dzięki temu redukuje powstawanie (dzięki temu redukuje powstawanie 
rosy). rosy). 

Branth-Pol

Stalowa płytka 

pomalowana 

2K Flexi-Lack

http://pl.pl.allconstructions.com/portal/index/product/349
http://pl.pl.allconstructions.com/portal/index/product/349
http://pl.pl.allconstructions.com/portal/index/product/349


  

Najważniejsze  produktyNajważniejsze  produkty::

AntiAnti  GrafficGraffic

Farba dwuskładnikowa, Farba dwuskładnikowa, 
schnąca na powietrzu, o schnąca na powietrzu, o 
krótkim czasie schnięcia, krótkim czasie schnięcia, 
wysokim stopniu połysku i wysokim stopniu połysku i 
jego dobrym zachowywaniu; jego dobrym zachowywaniu; 
powierzchnia podobna do powierzchnia podobna do 
emaliowanej, łatwa do emaliowanej, łatwa do 
czyszczenia, bardzo czyszczenia, bardzo 
odporna na graffiti.odporna na graffiti.

Branth-Pol
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Najważniejsze  produktyNajważniejsze  produkty::

KorruxKorrux 3w1 3w1

Najpopularniejszy produkt Najpopularniejszy produkt 
firmy, farba jednoskładnikowa firmy, farba jednoskładnikowa 
z jedwabistym połyskiem, z z jedwabistym połyskiem, z 
minimalnym (3-7%) udziałem minimalnym (3-7%) udziałem 
środków rozpuszczających, środków rozpuszczających, 
służąca do gruntowania, służąca do gruntowania, 
podkładu i wykańczania podkładu i wykańczania 
jednocześnie (3 w 1), jednocześnie (3 w 1), 
dopuszczona do kontaktu z dopuszczona do kontaktu z 
żywnością i wodą pitną (atest żywnością i wodą pitną (atest 
Państwowego Zakładu Higieny)Państwowego Zakładu Higieny)

Branth-Pol

http://pl.pl.allconstructions.com/portal/index/product/359
http://pl.pl.allconstructions.com/portal/index/product/359


  

Brantho Korrux 3 in 1Brantho Korrux 3 in 1

PrzyczepnośćPrzyczepność  

Brantho-Korrux "3 w Brantho-Korrux "3 w 
1„ pokazuje doskonałą 1„ pokazuje doskonałą 
przyczepność na przyczepność na 
aluminium w poprzecznej aluminium w poprzecznej 
próbie przyczepności: Gt0. próbie przyczepności: Gt0. 
Doskonała przyczepność Doskonała przyczepność 
zapewnia długotrwałą zapewnia długotrwałą 
ochronę.ochronę.

Branth-Pol



  

Brantho Korrux 3 in 1Brantho Korrux 3 in 1

Pokrycie Pokrycie 

Brantho-Korrux "3 w 1" Brantho-Korrux "3 w 1" 
(powyżej) w porównaniu do (powyżej) w porównaniu do 
konkurencyjnego produktu konkurencyjnego produktu 
(poniżej) stosowany z taką (poniżej) stosowany z taką 
samą  grubością. samą  grubością. 
"3 w 1" pokrywa jedną "3 w 1" pokrywa jedną 
warstwą farby.  warstwą farby.  

Branth-Pol



  

Brantho Korrux 3 in 1Brantho Korrux 3 in 1

ElastycznośćElastyczność  

Nawet wtedy, gdy powierzchnia Nawet wtedy, gdy powierzchnia 
jest poważnie zniszczona Brantho-jest poważnie zniszczona Brantho-
Korrux "3 w 1", po prostu się nie Korrux "3 w 1", po prostu się nie 
łuszczy (test penetracji Ericson 10 łuszczy (test penetracji Ericson 10 
mm). mm). 
Wyjątkowa elastyczność pozwala Wyjątkowa elastyczność pozwala 
uniknąć przedwczesnego uniknąć przedwczesnego 
zniszczenia.zniszczenia.

Branth-Pol



  

Brantho Korrux 3 in 1Brantho Korrux 3 in 1

Odporność na Odporność na 
korozjękorozję  

Dolna część pokazuje Dolna część pokazuje 
skorodowaną powierzchnię, skorodowaną powierzchnię, 
górna część pokryta Brantho-górna część pokryta Brantho-
Korrux "3 w 1". Korrux "3 w 1". 
Po ekstremalnej ekspozycji w Po ekstremalnej ekspozycji w 
czasie 720 godzin w wodzie czasie 720 godzin w wodzie 
solnej, "3 w 1" zapewnia solnej, "3 w 1" zapewnia 
niezawodnąniezawodną
ochronę przed korozją.ochronę przed korozją.
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Brantho Korrux 3 in 1Brantho Korrux 3 in 1

TrwałośćTrwałość  

Brantho-Korrux "3 w 1" doskonale Brantho-Korrux "3 w 1" doskonale 
sprawdza się na powierzchniach sprawdza się na powierzchniach 
z żelaza, stali, stali nierdzewnej, z żelaza, stali, stali nierdzewnej, 
aluminium, miedzi, szkła, cynku, aluminium, miedzi, szkła, cynku, 
oraz wielu powierzchniach oraz wielu powierzchniach 
termoutwardzalnych, tworzyw termoutwardzalnych, tworzyw 
sztucznych itp..sztucznych itp..
Przygotowanie i wykończenie w Przygotowanie i wykończenie w 
jednym.jednym.
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Najważniejsze produkty:Najważniejsze produkty:

2K – Durasolit2K – Durasolit
2- składnikowa, 2- składnikowa, 
antykorozyjna, antykorozyjna, 

gruntująca i gotowa gruntująca i gotowa 
powłoka do stali, stali powłoka do stali, stali 

szlachetnej, aluminium, szlachetnej, aluminium, 
tworzyw sztucznych tworzyw sztucznych 
zbrojonych włóknem zbrojonych włóknem 
szklanym, betonu itp. szklanym, betonu itp. 

podłoży, błyszczących i podłoży, błyszczących i 
twardych powierzchni.twardych powierzchni.

        Szczególnie Szczególnie 
zalecana przy zalecana przy 
zastosowaniu zastosowaniu 
pod wodąpod wodą

2K - Durasolit

Branth-Pol
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Ma zastosowanie przede wszystkim do:Ma zastosowanie przede wszystkim do:

- zbiorników,- zbiorników,
- łodzi, rur, pomp, - łodzi, rur, pomp, 
- statków,- statków,
- mostów,- mostów,
- pływaków, boi,- pływaków, boi,
- zapór, przegród wodnych,- zapór, przegród wodnych,
- basenów.- basenów.

Bardzo dobra odporność na Bardzo dobra odporność na 
kwasy, zasady, kwasy, zasady, 

rozpuszczalniki, fekalia itp.; rozpuszczalniki, fekalia itp.; 
ekstremalnie dobre ekstremalnie dobre 

właściwości wypełniające, właściwości wypełniające, 
praktycznie niewyczuwalna praktycznie niewyczuwalna 

podczas obróbki.podczas obróbki.

Niezwykle odporna na działania mechaniczneNiezwykle odporna na działania mechaniczne

2K - Durasolit2K - Durasolit



  

T E S TT E S T

W siedzibie producenta w W siedzibie producenta w 
Hamburgu można zobaczyć Hamburgu można zobaczyć 

pokryty farbąpokryty farbą
  

2K DURASOLIT2K DURASOLIT  

kawałek drewna, który przez dwa kawałek drewna, który przez dwa 
lata był trzymany pod wodą. lata był trzymany pod wodą. 
Pomalowana cześć drewna Pomalowana cześć drewna 

wygląda tak, jakby pokryto ją wygląda tak, jakby pokryto ją 
powłoką dosłownie przed chwilą.powłoką dosłownie przed chwilą.
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oostschutz-Menigestschutz-Menige
farba gruntująca do wszystkich farba gruntująca do wszystkich 
powierzchni metalowych, bez powierzchni metalowych, bez 
konieczności piaskowania.konieczności piaskowania.
Wystarczy wyczyścić z Wystarczy wyczyścić z 
odpadających płatów rdzy i odpadających płatów rdzy i 
odtłuścić odtłuścić 

Najważniejsze produkty:Najważniejsze produkty:
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Rozpuszczalne w wodzie:Rozpuszczalne w wodzie:

 Brantho Korrux ecobaseBrantho Korrux ecobase -  - 
bezzapachowa, matowa, szybkoschnąca, na wszystkie bezzapachowa, matowa, szybkoschnąca, na wszystkie 
powierzchnie z wyjątkiem  metali ocynkowanych, z powierzchnie z wyjątkiem  metali ocynkowanych, z 
naturalnymi składnikami (70-90%)naturalnymi składnikami (70-90%)

 Brantho Korrux ecopaktBrantho Korrux ecopakt -  - 
bezzapachowa, półbłyszcząca, szybkoschnąca ogólnego bezzapachowa, półbłyszcząca, szybkoschnąca ogólnego 
zastosowania, gruntująco – pokrywająca, zastosowania, gruntująco – pokrywająca, 

 Brantho Korrux ecotopBrantho Korrux ecotop –  – 
błyszczący akier kryjący na ecobase i ecopakt. błyszczący akier kryjący na ecobase i ecopakt. 

ZastosowanieZastosowanie: pojazdy drogowe, pojazdy szynowe, : pojazdy drogowe, pojazdy szynowe, 
urządzenia transportowe, maszyny, bramy, drzwi, kraty, urządzenia transportowe, maszyny, bramy, drzwi, kraty, 
rury itp. rury itp. 
Przy niedużych i normalnych wymaganiach farby Przy niedużych i normalnych wymaganiach farby 
rozpuszczalne w wodzie mogą być stosowane również na rozpuszczalne w wodzie mogą być stosowane również na 
drzewo, aluminium, cynk i  kamień drzewo, aluminium, cynk i  kamień 
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Do ścian, sufitów, fasad:Do ścian, sufitów, fasad:
 BASAK „J”BASAK „J”  

matowa, do ścian i sufitów wewnątrz budynków, w matowa, do ścian i sufitów wewnątrz budynków, w 
miejscach wilgotnych, przeciwbakteryjna, miejscach wilgotnych, przeciwbakteryjna, 
przeciwgrzybiczna, antypleśniowa, odporna na paręprzeciwgrzybiczna, antypleśniowa, odporna na parę

 BASAK „WW”BASAK „WW”  
półbłyszcząca, do elewacji, fasad i klatek półbłyszcząca, do elewacji, fasad i klatek 
schodowychschodowych  , korytarzy, odporna na brud i , korytarzy, odporna na brud i 
zmydlenie, doskonała przyczepność, przepuszcza zmydlenie, doskonała przyczepność, przepuszcza 
powietrzepowietrze

 BASAK „FaWa”BASAK „FaWa”
matowa,matowa,  przepuszczająca powietrze, niewrażliwa na przepuszczająca powietrze, niewrażliwa na 
działanie wody, samooczyszcząca, do fasad, ścian i działanie wody, samooczyszcząca, do fasad, ścian i 
sufitów. Na pomalowanej powierzchni woda tworzy sufitów. Na pomalowanej powierzchni woda tworzy 
krople nie przylegające do powierzchni, które krople nie przylegające do powierzchni, które 
ściekając zabierają cząsteczki brudu (kurz, dym, ściekając zabierają cząsteczki brudu (kurz, dym, 
piasek itp.). piasek itp.). 
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Wszystkie produkty Branth-ChemieWszystkie produkty Branth-Chemie

DostępnośćDostępność  

Na życzenie dostępny w Na życzenie dostępny w 
pojemnikach:pojemnikach:
0,75 l. , 5 l., 10 l., 25 l. lub 0,75 l. , 5 l., 10 l., 25 l. lub 
200 litrów. 200 litrów. 
Na zamówienie w kolorach z Na zamówienie w kolorach z 
palety RAL.palety RAL.
Realizacja – 7 dniRealizacja – 7 dni
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Dane techniczne

Na życzenie dostarczymy Na życzenie dostarczymy 
Państwu arkusze i parametry Państwu arkusze i parametry 
techniczne naszych produktów techniczne naszych produktów 
oraz zalecane sposoby ich oraz zalecane sposoby ich 
stosowania.stosowania.
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Tel.: Tel.: +48 61 853 61 24+48 61 853 61 24
Tel. kom.: Tel. kom.: +48 602 360 532+48 602 360 532

E-mail:E-mail:  info@branth-pol.plinfo@branth-pol.pl

61-715 Poznań, 61-715 Poznań, 
ul. Kościuszki 86ul. Kościuszki 86

Branth-Pol

www.branth-pol.plwww.branth-pol.pl



  

D z i ę k u j e m y   z a  u w a g ęD z i ę k u j e m y   z a  u w a g ę

Krystian Pluciński – owner
Sławomir Ert-Ebert – sales manager

Branth-PolBranth-Pol 
oficjalny dystrybutor przemysłowych powłok 
malarskich firmy Branth-Chemie A.V. Branth

na Polskę
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