
LINIĘ DEKORACYJNĄ
BARWNYCH POLIMERÓW 

DO BETONU

NIEKOŃCZĄCE SIĘ 
MOŻLIWOŚCI!

Paleta barw polimerów 
do betonu linii 
Rembrandt

Barwna posadz-
ka betonowa to 
nowa możliwość 
w dziedzinie deko-
racji. Teraz projektan-
ci i dekoratorzy betonu 
mogą używać kolorowych polimerów linii Rem-
brandt by ubarwić prostą cementową podłogę 
lub powierzchnię betonowych płyt. Zastosowanie 
tonacji kolorów ziemi daje efekty podobne do wi-
dzianych w naturze jak kamień, marmur, las albo 
nawet skóra. Produkt pozwala także na wykonanie 
posadzki w żywych, jasnych barwach.
Można używać i mieszać ze sobą dwa lub więcej 
pigmenty, aby stworzyć własny projekt kolory-
styczny. 
W celu uzyskania efektu cętkowania, postarzenia 
albo ziarna można zastosować jeden bazowy kolor 
Rembrandt z jednym lub więcej kontrastowym ko-
lorem, nałożonym na tę bazę za pomocą szmatki, 
gąbki albo szczotki, co w efekcie tworzy wielokolo-
rową, dekoracyjną posadzkę betonową.

Linia dekoracyjnych barwników polimerowych Rem-
brandt posiada atest PZH.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie, 
sposobie ułożenia lub wycenie prosimy skontaktować 
się z naszym biurem lub regionalnym dystrybutorem.
Doceniamy Państwa zainteresowanie produktem Rem-
brandt i oczekujemy na Państwa zlecenia.

Przedstawicielstwo krajowe

Dystrybutor

P.P.U.H. „AREL” s.c. Halina Hader, Jerzy Hader
ul. Krzyżanowskiego 6 b
35-329 Rzeszów
tel. +48 (17) 865-44-93
tel./fax +48 (17) 850-50-11
 rma@arel.pl; www.arel.pl
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DLACZEGO REMBRANDT?
Kolorowy polimer do betonu linii Rembrandt to 
unikalny i eco-przyjazny produkt, który pozwala 
projektantom połączyć jednolitość betonu z atrak-
cyjną paletą kolorów. 
Technologia ta bazuje na wieloletnich próbach 
uzyskania najpiękniejszych i jakościowo najlep-
szych barwników do betonu. Linia Rembrandt jest 
produktem wyjątkowym, różnym od dotychczas 
stosowanych produktów do barwienia posadzek 

w zależności od ilości warstw koloru i pożądanego 
efektu. Jedynym ograniczeniem podczas kreowa-
nia tego typu posadzek jest wyobraźnia. 

JAK STOSOWAĆ 
REMBRANDT?

Produkt Rembrandt jest bardzo przyjazny dla użyt-
kownika. 
Przygotowanie do malowania jest bardzo pro-
ste, a czas schnięcia wraz z zabezpieczeniem po-
wierzchni to zaledwie 3 do 4 godzin. Dzięki niskiej 
zawartości substancji lotnych VOC produkt jest zu-
pełnie bezpieczny. INFORMACJE 

UZUPEŁNIAJĄCE
Posadzki pokryte polimerowym barwnikiem Rem-
brandt mają doskonałą odporność na promienio-
wanie UV oraz ścieranie. Powinny być dodatkowo 
zabezpieczone warstwą uszczelnienia. Oferowane 
są bezbarwne produkty na bazie wody tj. akrylo-
wo-uretanowy polimer StoneTone czy dwuskład-
nikowy poliuretan StaCrete 2700 w celu uzyskania 
odporności chemicznej i dla łatwiejszego utrzyma-
nia podłogi w czystości.
Produkt Rembrandt można stosować na każdą ze-
wnętrzną i wewnętrzną powierzchnię, na beton lub 
cement polimerowy. 

Można stosować go do wnętrz bez obawy przed 
nieprzyjemnym zapachem albo toksycznymi opa-
rami. 
Polimerowy barwnik jest nakładany różnymi tech-
nikami dekoracyjnymi np. pędzel, rolka i nakrapia-
nie, natryskiwanie.
Szczegółowe dane dotyczące przygotowania 
podłoża oraz sposobu nakładania znajdą Państwo 
w biuletynie technicznym linii barwników polime-
rowych Rembrandt. 

GDZIE STOSOWAĆ 
REMBRANDT?

Zastosowanie produktu jest bardzo szerokie po-
cząwszy od obiektów mieszkalnych, handlowych 
oraz przemysłowych takich jak centra handlowe, 
restauracje, szkoły, szpitale i obiekty służby zdro-
wia do pomieszczeń w przemyśle spożywczym 
i farmaceutycznym. 
Barwnik polimerowy Rembrandt może być stoso-
wany także na inne powierzchnie zewnętrzne takie 
jak placyki, skwery, podjazdy, alejki oraz każde inne 
miejsce, gdzie użycie koloru na betonie jest pożą-
dane. 
Polimer Rembrandt może też zostać użyty na be-
tonowych powierzchniach, które nie mogą być ko-

lorowane konwencjonalnymi technikami np. były 
poprzednio czyszczone z użyciem kwasu solnego. 
Dla powierzchni betonowej narażonej na działanie 
wody, gdzie jest pożądana zwiększona odporność 
antypoślizgowa, takich jak obrzeża basenu albo 
pochylnie czy podjazdy, można utworzyć powłokę 
poprawiającą właściwości antypoślizgowe przez 
dodatek piasku krzemionkowego, drobnych okru-
chów minerałów wyłożonych na powierzchnię po-
między warstwy uszczelnienia.


