
WYJĄTKOWA GŁĘBIA KOLORÓW
®„ColorLock  Technology”

WNĘTRZA





Ekologiczna, wodorozcieńczalna 
®receptura farb AURA   

zapewnia pełne bezpieczeństwo i ogranicza 
wystąpienie reakcji alergicznych.

NOWY WYMIAR KOLORU.

®„ColorLock  Technology”

®W opatentowanej technologii „ColorLock  Technology” cząsteczki spoiwa (żywicy) otaczają 
i chronią zamknięte wewnątrz pigmenty formując specyficzne mikrokapsułki. Tak utworzony, 
innowacyjny układ zupełnie inaczej reaguje na oświetlenie wiernie oddając prawdziwe kolory.    

 - spoiw0

 - pigment

Tradycyjna farba ®„ColorLock  Technology”

Benjamin Moore’s

Podczas schnięcia tradycyjnej farby cząsteczki pigmentów (żółte) luźno przylegają do cząsteczek 
spoiwa (niebieskie). 

Gdzie nauka łączy się ze sztuką...
Po raz pierwszy w historii Benjamin Moore pokazał, jak wyglądają prawdziwe kolory 
na ścianie. 

Innowacyjny system zapewnia niespotykaną głębię i trwałość koloru oraz doskonałe 
parametry techniczne. Rewolucyjna technologia wyznacza nowe standardy i wyró-

® żnia farby AURA spośród wszystkich innych dostępnych na rynku, przenosząc je na 
nowy, nieznany dotąd poziom. 

Wszystko za sprawą „magicznych mikrokapsułek” z pigmentami zamkniętymi w ich 
wnętrzu. 

®Dzięki ColorLock  Technology uzyskano wyjątkowo eleganckie wykończenie 
o niespotykanej wcześniej głębi i trwałości koloru oraz doskonałej wytrzymałości 
i zmywalności.  



Gdy wybierzesz swój idealny kolor 
nie liczy się nic więcej.

®
Ekskluzywna linia farb AURA  dostępna jest w pełnej gamie 

odcieni marki Benjamin Moore, obejmującej kolekcje  
® ® ®Color Preview , Benjamin Moore Classics oraz Affinity .

Na szczególną uwagę 
zasługuje tajemnicza paleta 

®  Color Stories ...





®
AURA  Waterborne Interior Paint  N522 & Primer Matte Finish

®AURA N522 

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna, lateksowa farba akrylowa z rewolucyjną 
®technologią „ColorLock  Technology”. Mat. 

Opis:  farba akrylowa stanowiąca element innowacyjnego systemu, 
wykorzystującego najnowocześniejsze rozwiązania połączone w rewolucyjnej 

®technologii „ColorLock  Technology”, przeznaczona do malowania ścian i su-
fitów oraz elementów wyposażenia (np. drzwi, mebli, szafek, futryn, listew). 

Farbę charakteryzuje niespotykana głębia i trwałość koloru, niesamowita siła 
krycia (maksymalnie dwie warstwy farby nawet przy najciemniejszych 
odcieniach), doskonała odporność na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2µm] wg 
PN-EN 13300), łatwość usuwania plam i zabrudzeń, wyjątkowa rozlewność, 
krótki czas schnięcia oraz odporność na działanie mikroorganizmów. 

Produkt posiada również umiarkowaną odporność na czarne ślady i przetarcia. Z 
wymalowania można usunąć część z nich.

Bezpieczna, ekologiczna receptura zapewnia znikomy zapach. 
®Farba spełnia wymagania LEED  v4.   

Zastosowanie: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, 
cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-
kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok 
dyspersyjnych. Możliwość stosowania na zagruntowanych podłożach 
drewnianych, drewnopochodnych i metalowych.

Kolorystyka: bazy dostosowane do barwienia w innowacyjnym, ekologicznym 
®systemie GENNEX  Platform. 

Pełna gama wyjątkowych kolorów marki Benjamin Moore.

Stopień połysku: mat.

2Wydajność:  ok. 12 m /l.

Opakowania: 0,95 l; 3,78 l; 18,9 l.



®AURA  Waterborne Interior Paint  52 & Primer Eggshell Finish N 6

®AURA N526 

®AURA  Waterborne Interior Paint  524 & Primer Eggshell Finish N

®AURA N524 

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna, lateksowa farba akrylowa z rewolucyjną 
®technologią „ColorLock  Technology”. Półmat. 

Opis: farba akrylowa stanowiąca element innowacyjnego systemu, wykorzystu-
jącego najnowocześniejsze rozwiązania połączone w rewolucyjnej technologii 
„ColorLock  Technology”® , przeznaczona do malowania ścian oraz elementów 
wyposażenia (np. drzwi, mebli, szafek, futryn, listew). 

Produkt może być również stosowany do malowania wnętrz kuchennych.

Farbę charakteryzuje niespotykana głębia i trwałość koloru, niesamowita siła 
krycia (maksymalnie dwie warstwy farby nawet przy najciemniejszych 
odcieniach), doskonała odporność na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2µm] 
wg PN-EN 13300), łatwość usuwania plam i zabrudzeń, wyjątkowa rozlewność, 
krótki czas schnięcia oraz odporność na działanie mikroorganizmów.

Produkt posiada również umiarkowaną odporność na czarne ślady i przetarcia. 
Z wymalowania można usunąć część z nich.

Bezpieczna, ekologiczna receptura  zapewnia znikomy zapach. 

Farba spełnia wymagania  v4.® LEED    

Zastosowanie: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowar-
stwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, 
tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dysper-
syjnych. Możliwość stosowania na zagruntowanych podłożach drewnianych, 
drewnopochodnych i metalowych.

Kolorystyka: bazy dostosowane do barwienia w innowacyjnym, ekologicznym 
®systemie GENNEX  Platform. 

Pełna gama wyjątkowych kolorów marki Benjamin Moore.

Stopień połysku: półmat.

2Wydajność:  ok. 12 m /l.

Opakowania: 0,95 l; 3,78 l.

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna, lateksowa farba akrylowa z rewolucyjną 
technologią „ColorLock  Technology”. Satyna. ®

Opis: farba akrylowa stanowiąca element innowacyjnego systemu, wykorzystu-
jącego najnowocześniejsze rozwiązania połączone w rewolucyjnej technologii 

®„ColorLock  Technology”, przeznaczona do malowania ścian oraz elementów 
wyposażenia (np. drzwi, mebli, szafek, futryn, listew). 

Produkt może być również stosowany do malowania wnętrz kuchennych.

Farbę charakteryzuje niespotykana głębia i trwałość koloru, niesamowita siła kry-
cia (maksymalnie dwie warstwy farby nawet przy najciemniejszych odcieniach), 
doskonała odporność na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2µm] wg PN-EN 13300), 
łatwość usuwania plam i zabrudzeń, wyjątkowa rozlewność, krótki czas schnięcia 
oraz odporność na działanie mikroorganizmów.

Produkt posiada również umiarkowaną odporność na czarne ślady i przetarcia. 
Z wymalowania można usunąć część z nich.

Bezpieczna, ekologiczna receptura zapewnia znikomy zapach. 
®Farba spełnia wymagania LEED  v4.   

Zastosowanie: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowar-
stwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, 
tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyj-
nych. Możliwość stosowania na zagruntowanych podłożach drewnianych, 
drewnopochodnych i metalowych.

Kolorystyka: bazy dostosowane do barwienia w innowacyjnym, ekologicznym 
®systemie GENNEX  Platform. 

Pełna gama wyjątkowych kolorów marki Benjamin Moore.

Stopień połysku: satynowy.

2Wydajność: ok. 12 m /l.

Opakowania: 0,95 l; 3,78 l.



®
AURA  Bath & Spa Waterborne Interior Paint Matte Finish 532

®AURA 532 

Nasz Autoryzowany Dystrybutor: facebook.com/benjaminmoorepl
instagram.com/benjaminmoorepolska
pinterest.com/benjaminmoorepolska
linkedin.com/company/benjamin-moore-polska

Wyłączny przedstawiciel:
B.M. Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 100
01-302 Warszawa
tel.: +48 22 533 52 90
office@bmpolska.com
benjaminmoore.pl
bmpolska.com

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna, lateksowa farba akrylowa „Zero LZO”* z rewo-
®lucyjną technologią „ColorLock  Technology” przeznaczona do dekoracji łazienek, 

kuchni i obiektów SPA. Mat. 

Opis: farba akrylowa „Zero LZO”*, przeznaczona do dekoracji pomieszczeń o wy-
sokiej wilgotności powietrza (łazienek, kuchni, obiektów SPA). Produkt stanowi 
element innowacyjnego systemu, wykorzystującego najnowocześniejsze rozwiąza-
nia połączone w rewolucyjnej technologii „ColorLock  Technology”. ®

Farbę charakteryzuje niespotykana głębia i trwałość koloru, niesamowita siła krycia 
(maksymalnie dwie warstwy farby nawet przy najciemniejszych odcieniach), 
doskonała odporność na działanie wysokiej wilgotności oraz mikroorganizmów, 
najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2µm] wg PN-EN 13300), 
łatwość usuwania plam i zabrudzeń, wyjątkowa rozlewność, krótki czas schnięcia 
oraz paroprzepuszczalność. 

Bezpieczna, ekologiczna receptura „Zero LZO”* (niezależnie od koloru) ogranicza 
wystąpienie reakcji alergicznych.

Produkt przeznaczony jest zarówno do malowania ścian i sufitów jak również 
elementów wyposażenia np. drzwi, mebli, szafek, futryn, listew. 

®
Farba spełnia wymagania LEED  v4.

Zastosowanie: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowar-
stwowe tynki mineralne i akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, 
tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych. 
Możliwość stosowania na zagruntowanych podłożach drewnianych, drewnopo-
chodnych i metalowych.

Kolorystyka: bazy dostosowane do barwienia w innowacyjnym, ekologicznym 
®

systemie GENNEX  Platform. 

Pełna gama wyjątkowych kolorów marki Benjamin Moore.

Stopień połysku: mat.
2Wydajność: ok. 12 m /l.

Opakowania: 0,95 l; 3,78 l.

*„Zero LZO” - pomimo stosowania najnowszych technologii w procesie produkcji, niemożliwe jest 
wytworzenie farby całkowicie pozbawionej lotnych związków organicznych, to znaczy z absolutnym 
„Zero LZO”. Produkty zawierają śladowe ilości LZO, jednak tak znikoma obecność minimalizuje ich 
negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz otocznie człowieka. 

Amerykańskie prawo i standardy branżowe, w tym EPA Method 24, zezwalają na określanie terminem 
„Zero LZO” produktów, zawierających poniżej 1 g LZO na 1 l farby. Zgodnie z wytycznymi Federal Trade 
Commission w procesie produkcji farb nie są wprowadzane dodatkowe ilości LZO.

®
Innowacyjny system barwienia GENNEX  Platform marki Benjamin Moore bazuje na kolorantach „Zero 
LZO”, dzięki czemu farby są klasyfikowane jako „Zero LZO” niezależnie od wybranego odcienia. 


