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MACPHERSON - MARKA DLA ZAWODOWCÓW OD ROKU 1884
Jako profesjonalista chcesz używać farb o najwyższej jakości, które dadzą Ci gwarancję znakomitego 
efektu końcowego bez przepłacania za materiał. Farby Macpherson to seria produktów używanych 
od wielu dziesięcioleci przez fachowców na świecie, które niezawodnie pomagają szybko skończyć 
remont i otrzymać uścisk dłoni zadowolonego klienta.

OLBRZYMIA GAMA KOLORÓW
Około 7000 kolorów z mieszalnika z baz NCS, RAL i BS4800 stoi do dyspozycji Twojego klienta.  
Odwiedź lokalnego przedstawiciela aby zapoznać się z próbnikami kolorów. Baza partnerów na stronie 
www.macpherson.pl 

ZDROWIE & BEZPIECZEŃSTWO
Informacje dotyczące zaleceń bezpiecznego używania poszczegól-
nych produktów marki Macpherson znajdziesz u lokalnego sprze-
dawcy lub na stronie internetowej www.macpherson.pl w zakładce 
„pliki do pobrania”.

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA
Za marką Macpherson stoją dziesięciolecia doświadczenia w produk-
cji najwyższej jakości farb. Zawsze dążymy do minimalizacji wpływu 
ich produkcji na środowisko naturalne. Staramy się nie tylko speł-
niać prawne normy ochrony środowiska ale nawet do ustanowienia 
rygorystycznych zasad wytwarzania.

GOSPODARKA ODPADAMI
•  Staraj się nabywać właściwą ilość farby do wykonania pracy malarskiej. Zapoznaj się wcześniej  

z informacją o zużyciu produktu na metr kwadratowy. 

•  Pozbądź się możliwie największej ilości starej farby z narzędzi malarskich przed ich umyciem. 

•  Upewnij się, że szczelnie zamknąłeś puszkę po skończonej pracy. Przechowuj farbę w chłodnym, 
suchym miejscu.

•  Używaj minimalnej ilości substancji czyszczącej i w miarę możliwości użyj jej ponownie. 

•  Przed pozbyciem się opakowań po farbie zapoznaj się z lokalnymi przepisami składowania i utylizacji 
opakowań po farbach. 

•  Nie wylewaj pozostałej po zakończonej pracy starej farby do sieci kanalizacyjnej.

MACPHERSON
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o produkcie lub danych technicznych - skontaktuj się  
z naszym lokalnym dealerem lub regionalnym doradcą techniczno-handlowym. Dane do kontaktu 
znajdziesz na stronie internetowej www.macpherson.pl

SCAN® to nazwa systememu nadawa-
nia kodów kolorom z grupy Crown Paints. 
Każdy kolor został zmierzony przy użyciu 
metody naukowej i został mu nadany 6-cio 
cyfrowy kod SCAN®.
Kody SCAN® zostały zaprezentowane  
w logicznym, łatwym to zrozumienia  
formacie.

Na format SCAN® składają się:

Hue - kolor

Koło kolorów jest podzielone na 24 segmen-
ty z których każdy oznaczony został wielką 
literą alfabetu wyłączając „I” oraz „O”.

Lightness - jasność - miara (współ-
czynnik w %) odbicia światła, gdzie  
0 (zero) odpowiada najciemniejszym  
a liczba 99 najjaśniejszym odcieniom. 

Saturation - nasycenie koloru

Im mniejsze jest nasycenie koloru, tym 
kolor jest mniej barwny i wydaje się bar-
dziej szary. Nasycenie koloru rośnie wraz  
z oddalaniem się od środka koła kolorów na 
zewnątrz  (patrz obok).  SCAN®  umożliwia 
wyszczególnienie 240 poziomów nasycenia 
kolorów różniących się od siebie o min. 
0.5%.
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WARSTWA  
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UNDERCOAT 
rozpuszczalnikowa

Wysokiej jakości podkład na bazie rozpuszczalnika do drewna  
i metalu, do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Znakomita rozlew-
ność i krycie. Nie-absorbcyjna przez co stanowi znakomite pod-
łoże do wydobycia najwyższych połysków z emalii z wysokim 
stopniem połysku (np. Gloss).

   
 

 do 15 m2/litr 1L, 2.5L, 5L 4-6 h 16 h

pełna gama  
z mieszalnika  
pod kolory  

Macpherson  
Gloss

        

GLOSS  
rozpuszczalnikowa

Emalia Macpherson Gloss umożliwi Ci uzyskanie efektu wyso-
kiego połysku z którego będziesz dumny. Do drewna i metalu, 
do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Najwyższa jakość produktu 
uzyskana dzięki użyciu w formule wyjątkowej jakości żywicy al-
kidowej. Zachowa znakomity wygląd przez lata. 

   
 

 12-15 m2/litr 1L, 2.5L, 5L 4-6 h 16 h

brilliant biały,  
czarna, ma-

gnolia  
i ponad 7000  

kolorów  
z mieszalnika

        

VINYL MATT
wodorozcieńczalna

Farba ta zapewni uzyskanie atrakcyjnego matowego wykończe-
nia. Idealna do ścian i sufitów gdzie efekt modnego głębokiego 
matu jest pożądany. Znakomite krycie.  

   
 

  do 15-16 m2/litr 1L, 2.5L, 5L, 
10L 2-3 h 4 h

brilliant biały,  
magnolia  

i ponad 7000  
kolorów  

z mieszalnika

        

VINYL SILK 
wodorozcieńczalna

Aby uzyskać zmywalny, szorowalny i wytrzymały na użytkowa-
nie satynowy połysk - użyj farby Vinyl Silk. Idealna do pomiesz-
czeń o wysokiej wilgotności jak łazienka, kuchnia, SPA oraz  
o dużym natężeniu ruchu jak korytarze. Znakomite krycie, szyb-
koschnąca.

   
 

  do 15 m2/litr

2.5L, 5L,  
(10L,  

brilliant white  
& magnolia)

2-3 h 4 h

brilliant biały,  
magnolia  

i ponad 7000  
kolorów  

z mieszalnika

        

EGGSHELL 
rozpuszczalnikowa

Najwyższej jakości, zmywalna, niezwykle trwała farba do wnętrz 
o efekcie dekoracyjnym „skorupki jajka”. Znakomita odporność 
na działanie pary wodnej i kondensacji. Idealna do pomieszczeń 
o wysokiej wilgotności jak łazienka, kuchnia, SPA oraz o dużym 
natężeniu ruchu jak korytarze. Również do stolarki drewnianej.

   
 

  do 16 m2/litr 1L, 2.5L, 4-6 h 16 h

brilliant biały  
i ponad 7000  

kolorów  
z mieszalnika 

        

ACRYLIC EGGSHELL
wodorozcieńczalna

Szybkoschnąca, bezzapachowa emulsja do wnętrz i stolarki 
wewn. Alternatywa dla farby Eggshell. Zmywalna, b. trwała far-
ba do wnętrz o efekcie dekoracyjnym „skorupki jajka”. Odporna 
na działanie pary wodnej i kondensacji. Idealna do pomieszczeń 
o wysokiej wilgotności jak łazienka, kuchnia oraz o dużym natę-
żeniu ruchu jak korytarze.

   
 

  do 15 m2/litr 1L, 5L 1-2 h 4 h

brilliant biały,  
magnolia  

i ponad 7000  
kolorów  

z mieszalnika 

        

UNIVERSAL PRIMER 
rozpuszczalnikowa

Farba podkładowa na bazie rozpuszczalnika. Do stosowania na 
odpowiednio przygotowanych powierzchniach ścian gipsowych, 
metalu i drewna. Również odpowiednia do oczyszczonych i no-
wych powierzchni galwanizowanych. Skutecznie zapobiega po-
wstawaniu rdzy.

   
 

 12-15 m2/litr 2.5L, 5L 6-4 h 16 h biały 

        

WOOD PRIMER 
rozpuszczalnikowa

Najwyższej jakości farba podkładowa do użycia na zewnątrz 
i wewnątrz. Odpowiednia na drewno, sklejkę, płyty wiórowe, 
drewno iglaste i MDF. Uszczelnia powierzchnię przez co blokuje 
przenikanie przez powłokę plam. Zapewnia znakomitą przyczep-
ność dla malowanej warstwy wierzchniej.

   
 

 do 15 m2/litr 2.5L, 5L 4-6 h 16 h biały 

        

MID SHEEN 
wodorozcieńczalna

Półmatowa wodna emulsja do stosowania na wewnętrzne ścia-
ny i sufity. Kilkakrotnie trwalsza na zmywanie i użytkowanie od 
tradycyjnej farby matowej.  Idealna zarówno do pokojów dzie-
cięcych jak i pomieszczeń o wysokiej wilgotności jak łazienka, 
kuchnia, SPA. Znakomite krycie, szybkoschnąca.

   
 

  do 14 m2/litr

2.5L, 5L  
(10L, brilliant 

white, magnolia 
& base 453)

1-2 h 4 h

brilliant biały,  
magnolia  

i ponad 7000  
kolorów  

z mieszalnika 

Synthetic



PRODUKT OPIS SPOSÓB APLIKACJI WYDAJNOŚĆ  POJEMNOŚCI SUCHA   
W DOTYKU

KOLEJNA  
WARSTWA  

 PO

DOSTĘPNE   
KOLORY

        

SATIN FINISH 
rozpuszczalnikowa

Emalia satynowa na bazie rozpuszczalnika. Twarde, trwałe  
i zmywalne wykończenie o satynowym efekcie do stolarki we-
wnętrznej i metalu. Nie zawsze wymagany podkład. Idealna do 
malowania drzwi, mebli, futryn i listew.

   
 

 do 16 m2/litr 1L, 2.5L 4-6 h 16 h

ponad  
7000 kolorów  
z mieszalnika  

& brilliant biały

        

STABILISING SOLUTION   
rozpuszczalnikowa

Wysoko penetrujący preparat stabilizujący o specjalnej formule 
służący do zabezpieczenia porowatych,wypłukanych ze spoiwa, 
sypkich powierzchni stosowany przed ich malowaniem.  
Do użytku na zewnątrz i wewnątrz.

    6 m2/litr 5L 1-2 h 16 h bezbarwny

        

FLOOR PAINT
rozpuszczalnikowa

Szybkoschnąca farba do betonowych posadzek wewnętrznych 
na bazie rozpuszczalnikowej. Zapewnia trwałą w użytkowaniu 
powłokę. Znajduje zastosowanie w garażach, piwnicach, 
sklepach, biurach, niewielkich magazynach itp.  

   
 

  do 15 m2/litr 5L 4-6 h 16 h

czerwony,  
szary, i ponad  
1500 kolorów  
z mieszalnika 

     

CONTRACT MATT  
wodorozcieńczalna

Wiodąca w sprzedaży - znakomicie kryjąca biała matowa emulsja 
wodna do użytku m.in. w nowo-oddanych pomieszczeniach. 
Umożliwia nowym tynkom wyschnięcie. Szybkoschnąca, 
umożliwia ścianom oddychanie. Nie pryska przy nakładaniu. 
Znakomita jakość w niewygórowanej cenie.

   
 

  do 13 m2/litr 10L 1-2 h 4 h brilliant biały  
& magnolia

     

ECLIPSE EMULSION 
wodorozcieńczalna

Znakomicie kryjąca, szybkoschnąca matowa emulsja wodna do 
użytku m.in. w nowo-oddanych pomieszczeniach na mokre tynki 
(do 50% wilgotności). Nie pryska przy nakładaniu. Wysoka prze-
puszczalność wilgoci i pary wodnej pozwala świeżym tynkom na 
wyschnięcie i oddychanie. Jej zastosowanie umożliwia zakończe-
nie robót przed zakończeniem procesu schnięcia. 

   
 

  do 14-16 m2/litr 5L, 10L, 15L 2 h 4 h

brilliant biały  
& magnolia  

plus 17 odcieni  
BS4800

        

ACRYLIC 
PRIMER UNDERCOAT
na bazie wody

Szybkoschnąca farba gruntująca/podkładowa szerokiego 
stosowania. Idealna do malowania wewn. ścian gipsowych, 
powierzchni zarówno z drewna liściastego jak i iglastego, płyt 
pilśniowych. Nie stosować do metalu, plastiku czy powierzchni 
sypkich. Zapewnia znakomitą przyczepność dla malowanej 
warstwy wierzchniej, również typu gloss.

   
 

  do 12-14 m2/litr 1L, 2.5L, 5L 2 h 4 h biały 

        

ACRYLIC GLOSS 
wodorozcieńczalna

Szybkoschnąca, nie wymagająca podkładu, wodorozcieńczal-
na farba o wysokim połysku. Farba o ograniczonym zapachu  
i zwiększonej trwałości koloru uzyskanej dzięki zastosowaniu 
żywic akrylowych. Pozwala na przemalowanie pomieszczenia  
w ciągu 1 dnia.

   
 

 do 13 m2/litr 2.5L 2 h 4 h brilliant biały

        

MARBLETEX  
SMOOTH MASONRY 
wodorozcieńczalna

Farba elewacyjna na bazie wody tworząca po pomalowaniu 
gładką, elastyczną i wytrzymałą powłokę ochronną. Zastosowa-
ne w składzie wysokiej jakości żywice i pigmenty zapewniają 
długoletnią ochronę dla powierzchni narażonych na złe warunki 
atmosferyczne. 

   
 

  do 10 m2/litr

5L  
(10L brilliant 

white  
& magnolia

2 h 4-16 h

ponad  
100 kolorów,  
brilliant biały  
& magnolia

        

POWERKOTE  
SMOOTH MASONRY 
rozpuszczalnikowa

Farba elewacyjna w której użyto specjalnej żywicy Pliolite® na-
dającej produktowi szczególnych cech - możliwość nanoszenia 
farby nawet w temperaturach ujemnych (do -10°C) oraz odpor-
ność na działanie alkidów, kwasów i pleśni. Farba jest odporna 
na deszcz już po 20 minutach. Potwierdzona badaniami wielo-
letnia ochrona powierzchni malowanej.

   
 

  do 6.5 m2/litr 5L 2-3 h 16-24 h

brilliant biały,  
magnolia,  

czarny  
& 30 innych  

kolorów

Synthetic

Synthetic
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Dystrybutor 
Eksim Sp. z o.o.

ul. Szmaragdowa 24a
20-570 Lublin

www.eksim.pl

Biuro Obsługi Klienta 
tel: 81 5360210, faks:81 5360230

info@eksim.pl,  www.macpherson.pl

DEALER


