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Продукт на фокус

Уважаеми Дами и Господа,
Приветстваме Ви с февруарското издание на информационния ни бюлетин за професионалисти.
Имаме удоволствието да сложим начало на новата
2015г. с една значима новина - дългогодишният труд
на всички специалисти, работещи в МАРИСАН за пореден път бе оценен на престижно събитие, а именно Бизнес наградите на списание Forbes България. МАРИСАН бе определена като една от компаниите в Топ 3 на
България по качество на продуктите!
Тема на бюлетина за месец февруари се явява гамата
на продуктите, осигуряващи качествен резултат при
работа в интериора. Дейности като шпакловане, грундиране и подготовка на стените, боядисване, наред с
правилното им изпълнение, осигуряват естетичния вид
на помещението, както и неговата здравословна експлоатация напред във времето. Поради това, особено
внимание предстои да обърнем на продуктите, без които шпакловането и качествената подготовка на основата за боядисване става трудно постижима. Ще наблегнем и на възловия момент за постигане на естетичен
вид в дадено помещение, а именно - изборът на боя и
начинът за нейното нанасяне.

ТЕРАФЛЕКС®
VISION PREMIUM,
професионален високопокривен латекс
Професионална високопокривна
латексна боя, силно устойчива на
мокро триене и износване, за
покритие с голяма дълготрайност
и изключително равномерна повърхностна структура.

Допълнителна информация за други иновативни продукти и решения, може да намерите на официалния ни
интернет сайт www.marisanbg.com
Иво Колев
Маркетинг директор

ШПАКЛОВКИ ОТ МАРИСАН
Шпакловането е изключително отговорен процес, чиято
цел е да се гарантира пълното усвояване на качествата
на крайното покритие и гарантиране на естетичния външен вид на довършителните работи при различни повърхности. То трябва да осигури превенция срещу възможни
негативни ефекти като напуквания, неравности по повърхността, както и неравномерна попиваща способност
при нанасянето на следващо покритие. Циментовите
шпакловки от МАРИСАН осигуряват качественото изпълнение при влажни помещения, докато гипсовите продукти от тази гама пасват идеално при оформяне на стени и
тавани с идеална геометрия.
повече>>

ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ
Процесът на грундиране преди боядисване служи за импрегниране на основата в дълбочина, осигурявайки дълготрайното ѝ заздравяване. Положеният грунд изравнява
нейната попиваща способност, същевременно, с което
намалява разхода на боя. ТЕРАФЛЕКС® УНИВЕРСАЛЕН
ГРУНД ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ осигурява дишането на основата и предотвратява образуването на цветни разлики и
петна при боядисване. Високата му паропроускливост и
подобреното сцепление на боята с основата гарантират
професионалното изпълнение на последващите дейности
и качеството на крайния резултат.
повече>>

ИНТЕРИОРНИ ВОДОДИСПЕРСИОННИ БОИ
Възлова роля за модерния изглед в интериора носи качественото боядисване. Гамата на вододисперсионните
бои ТЕРАФЛЕКС® осигурява нужното високо качество на
боядисваната повърхност, придружено с икономичността
на избора. Продуктите притежават ясно изразена, гарантирано фина и равномерна структура, носеща коприненото усещане на цвета. Устойчивостта на стареене, липсата
на пожълтяване и постоянството на цвета са само част от
качествата на интериорните бои под марка ТЕРАФЛЕКС®.
Благодарение на системата за тониране ENERGY IN
COLORS, безкрайната феерия от цветове придава пълна
свобода и уникален дух на всеки един интериор.
повече>>

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИ ЗА ИНТЕРИОРНО БОЯДИСВАНЕ
Когато се достигне до етап на боядисване на помещения в
интериора, правилно подготвените основи са наполовина
спечелена битка. Този процес гарантира минимизиране на
разхода на боя, качество на изпълнението, както и дълготрайност и устойчивост на цвета напред във времето.
Предвид тези факти, от особена важност е да се информираме за най-важните стъпки при подготовка на повърхностите до етап грундиране и боядисване.
повече>>

Уведомяваме Ви, че съгласно Закона за електронната търговия това е непоискано търговско съобщение.
www.marisanbg.com, всички права запазени!
Ако не желаете да получавате повече този бюлетин, моля натиснете тук

