
IDEALNE FARBY
dla PROFESJONALISTÓW



BIURA, HOTELE i nie tylko... 
®Linia farb SUPER HIDE  ZERO marki Benjamin Moore to doskonałe 

rozwiązanie do wykończenia większych obiektów, zarówno 
mieszkalnych, jak i komercyjnych (użyteczności publicznej, oświaty, 
obiektów służby zdrowia czy też pomieszczeń branży spożywczej).

Gwarancja marki Benjamin Moore
Wodorozcieńczalne farby i grunt produkowane w opatentowanej 

®technologii GENNEX  Color Technology z wykorzystaniem 
własnych żywic i kolorantów zapewniają doskonałe parametry 
techniczne, trwałość i niepowtarzalną kolorystykę niemożliwą do 
skopiowania. 
Ekologiczna receptura „ZERO LZO”* dba o bezpieczeństwo Klientów 
i zdrowie wykonawców.

®Produkty spełniają wymagania LEED  v4 Credit.   
 

SUPER niezawodne
Efekt końcowy prac malarskich to połączenie kilku czynników, 
w tym doświadczenia i umiejętności malarza. Jednak nawet 
najlepszy profesjonalista potrzebuje niezawodnych produktów, 

®którym w pełni ufa. Dlatego wybiera linię SUPER HIDE  ZERO. 

Ten zestaw trzeba mieć pod ręką… 
Trzy farby w trzech atrakcyjnych stopniach połysku: 

·„pełny mat” (flat) - idealne rozwiązanie sufitowe 

·„niski połysk” (low sheen) oraz „eggshell” (półmat) - niezwykle 

wytrzymałe i zmywalne 
®Zestaw uzupełnia farba gruntująca z linii SUPER HIDE  ZERO.



®SUPER HIDE  ZERO VOC Interior Low Sheen 356

®SUPER HIDE  ZERO VOC Interior Eggshell 357

®SUPER HIDE  ZERO VOC Interior Flat 355

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna farba akrylowa „Zero LZO”* tworząca dekoracyjne, trwałe 
i zmywalne wykończenie o niskim stopniu połysku. 

Opis: wodorozcieńczalna farba akrylowa „Zero LZO”* przeznaczona do dekoracyjno-
ochronnego malowania wewnętrznych ścian. Z uwagi na ekologiczny charakter produkt 
ogranicza wystąpienie reakcji alergicznych. Farba tworzy zmywalne wykończenie o niskim 
stopniu połysku (znacznie niższym niż „eggshell” w wersji 357). Produkt charakteryzuje 
trwałość, doskonała siła krycia, brak emisji specyficznego zapachu dla typowych farb 
zawierających znaczne ilości LZO, krótki czas schnięcia i doskonałe parametry aplikacyjne. 

®Produkt spełnia wymagania LEED  v4 Credit.

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.

Kolorystyka: bazy pozwalające uzyskać bardzo szeroką gamę odcieni w innowacyjnym, 
®ekologicznym systemie barwienia GENNEX  Platform.   

Stopień połysku: niski połysk (niższy niż „eggshell” w wersji 357).  
2Wydajność: ok. 10-12 m /l.

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

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna farba akrylowa „Zero LZO”* tworząca dekoracyjne, trwałe 
i zmywalne, półmatowe wykończenie. 

Opis: wodorozcieńczalna farba akrylowa „Zero LZO”* przeznaczona do dekoracyjno-
ochronnego malowania wewnętrznych ścian. Z uwagi na ekologiczny charakter produkt 
ogranicza wystąpienie reakcji alergicznych. Farba tworzy półmatowe, zmywalne wykończenie. 
Produkt charakteryzuje trwałość, doskonała siła krycia, brak emisji specyficznego zapachu dla 
typowych farb zawierających znaczne ilości LZO, krótki czas schnięcia i doskonałe parametry 
aplikacyjne. 

®Produkt spełnia wymagania LEED  v4 Credit.   

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.

Kolorystyka: bazy pozwalające uzyskać bardzo szeroką gamę odcieni w innowacyjnym, 
®ekologicznym systemie barwienia GENNEX  Platform.   

Stopień połysku: półmat.
2Wydajność: ok. 10-12 m /l.

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

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna farba akrylowa „Zero LZO”* tworząca dekoracyjne i trwałe, 
w pełni matowe wykończenie. 

Opis: wodorozcieńczalna farba akrylowa „Zero LZO”* przeznaczona do dekoracyjno-
ochronnego malowania wewnętrznych ścian i sufitów oraz elementów wykończeniowych 
(np. listew, rozet, gzymsów). Z uwagi na ekologiczny charakter produkt ogranicza wystąpienie 
reakcji alergicznych. Farba tworzy w pełni matowe wykończenie. Produkt charakteryzuje 
trwałość, doskonała siła krycia, brak emisji specyficznego zapachu dla typowych farb 
zawierających znaczne ilości LZO, krótki czas schnięcia i doskonałe parametry aplikacyjne. 

®Produkt spełnia wymagania LEED  v4 Credit.   

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.

Kolorystyka: bazy pozwalające uzyskać bardzo szeroką gamę odcieni w innowacyjnym, 
®ekologicznym systemie barwienia GENNEX  Platform.   

Stopień połysku: pełny mat.
2Wydajność: ok. 10-12 m /l.

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



Nasz Autoryzowany Dystrybutor
Wyłączny Przedstawiciel:
B.M. Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 100
01-302 Warszawa

tel.: +48 22 533 52 90
e-mail: office@bmpolska.com
benjaminmoore.pl
bmpolska.com
facebook.com/benjaminmoorepl
instagram.com/benjaminmoorepolska
pinterest.com/benjaminmoorepolska
linkedin.com/company/benjamin-moore-polska

®SUPER HIDE  ZERO VOC Interior Latex Primer 354

Wodorozcieńczalna, akrylowa farba gruntująca „Zero LZO”* do ścian wewnętrznych i sufitów.  

Opis: wodorozcieńczalna farba akrylowa „Zero LZO”* do gruntowania wewnętrznych ścian i su-
fitów oraz elementów wykończeniowych (np. listew przysufitowych, rozet i gzymsów). Produkt 
stosowany przed aplikacją wodorozcieńczalnych farb ściennych koncernu Benjamin Moore & Co. 
Farba gruntująca posiada wysoką siłę krycia, krótki czas schnięcia, ogranicza zużycie farby 
nawierzchniowej (oszczędność czasu i kosztów wymalowania), wyrównuje i redukuje chło-
nność podłoża, wzmacnia jego strukturę, ujednolica kolorystycznie i zapewnia doskonałą 
przyczepność farby nawierzchniowej. 

® Produkt spełnia wymagania LEED v4 Credit.

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.  

Kolorystyka: biel pozwalająca uzyskać szeroką gamę pastelowych odcieni w innowacyjnym, 
®ekologicznym systemie barwienia GENNEX  Platform.

Stopień połysku: pełny mat.
2Wydajność: ok. 10-12 m /l.

Opakowania: 3,78 l; 18,9 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 litr 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. 


