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PROGRAM PRODUKTÓW  
FIRMY IGP DO POWIERZCHNI 
NAJWYŻSZEJ KLASY 
Szwajcarskie systemy farb proszkowych do obiektów architektonicznych,  
przemysłowych, środków transportu i podłoży alternatywnych.



FARBY PROSZKOWE IGP
Asortyment produktów IGP obejmuje indywidualne 
rozwiązania do obiektów architektonicznych i przemy-
słowych (zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne), środ-
ków transportu i podłoży alternatywnych. Czy będzie to 
aluminium, stal, podłoże cynkowane bądź podłoża  
termowrażliwe takie jak MDF, drewno, tworzywo 
sztuczne lub szkło – paleta produktów IGP oferuje od-
powiednie rozwiązanie dla każdej powierzchni. 

Oprócz standardowych kolorów RAL lub NCS IGP 
oferuje również kolory przygotowywane na indywidual-
ne zamówienie. Rodzaje powierzchni rozciągają się od 
głębokiego matu poprzez warianty błyszczące aż po 
farby z efektem, farby strukturalne czy powierzchnie 
o właściwościach funkcjonalnych. 

CERTYFIKATY I APROBATY

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ IGP 
 █ Kompleksowe i indywidualne szkolenia dla klientów 
 █ Doradztwo technologiczne
 █ Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów
 █  Doradztwo antykorozyjne ze strony certyfikowanych 

inspektorów powłok lakierniczych
 █  Doradztwo w zakresie produktów, wzornictwa i ko-

lorów 
 █ Usługa doboru i dostawy próbek
 █  Usługi w zakresie technik badawczych i zapewnienia 

jakości
 █  Wystawianie gwarancji obiektowych i projektowych 

 
ZRÓWNOWAŻONY  

ROZWÓJ I OSZCZĘDZANIE 
ZASOBÓW  

Farby proszkowe firmy IGP nie 
zawierają rozpuszczalników, 
prawie w 100% podlegają re-

cyklingowi i charakteryzują się 
niskim zużyciem energii podczas 

produkcji i powlekania. Farby 
proszkowe IGP są już od kwietnia 

2014 roku objęte uznaną na ca-
łym świecie Deklaracją Środowi-
skową Produktu (EPD – Environ-

mental Product Declaration), 
ISO typu III. 

FARBY PROSZKOWE I  
USŁUGI IGP

OD JEDNEGO PRODUCENTA

Techniczne, estetyczne i ekologiczne wymagania dotyczące technologii pow-
lekania powierzchni mają obecnie złożony charakter. Program produktów IGP 
spełnia te wymagania dzięki ofercie najnowocześniejszych farb proszkowych 
i indywidualnych usług.



ŚWIAT PRODUKTÓW IGP
Zawsze aktualna oferta produktów firmy IGP jest dostępna na naszej stronie  
internetowej pod adresem: http://x-qr.net/1SVM

Rodzaj powierzchni struktura
0	 gładka	powierzchnia
1	 drobna	struktura
2	 gruba	struktura
3	 struktura	młotkowa
4	 odmiana	drobnej	struktury
5	 odmiana	grubej	struktury
6	 naturalnie	gładki

Aplikacja
0	 korona,	tribo
1	 Mica	Bond,	korona
2	 Mica	Bond,	korona,	drobno	mielona
3	 Premium	Bond,	korona
4	 Premium	Bond,	korona,	drobno	mielona
5	 Metallic	Mica	Bond,	korona
7	 korona,	tribo,	specjalny	proces
8	 specjalna	fluidyzacja	i	podawanie	farby	

 33 2 M A  40020  A0 0

Numer serii produktowej  
IGP-DURA®pox  02 
IGP-DURA®mix		 33,	39
IGP-DURA®guard 32
IGP-DURA®care	 32,	68
IGP-DURA®cryl  40
IGP-DURA®xal	 42,	46
IGP-DURA®vent 51
IGP-DURA®face 58
IGP-HWFsuperior 57
IGP-HWFclassic	 59
IGP-DURA®pol		 64,	68	
IGP-DURA®than 	 80,	81
IGP-RAPID®primer 	 13,	85
IGP-RAPID®top  38
IGP-RAPID®complete	 87,	88
IGP-KORROPRIMER	 10,	18,	30,	60
IGP-HWFthermofer 53
IGP-REPLACKsystem	 98,	99
IGP-URBAN®clean 47

Rodzaj powierzchni połysk
1	 głęboki	mat
2,	3	 mat
4,	5	 półmat
6,	7	 satyna
8,	9	 połysk
S	 satyna/struktura
M	 mat/struktura
T	 głęboki	mat/struktura

Rodzaj powierzchni efekt
A	 uni,	bez	efektu
B	 transparentny
C	 efekt	nakrapiany
D	 efekt	metaliczny
E	 mika
F	 z	włóknami
G	 transparentny	z	efektem
H	 Crystal	Color
U	 Effectives
V	 efekt	nakrapiany

Numer koloru
Pierwsza	cyfra	według	
systematyki	RAL

Właściwości
A	 standard
C	 odprowadzanie	ładunków	elektrycznych
D	 odporność	na	ścieranie
E	 elastyczność
F	 efekt	Easy2clean
G	 zawiera	środki	bakteriobójcze
H	 do	pokrycia	farbą	nawierzchniową	
I	 odbija	promieniowanie	podczerwone
L	 obniżone	parametry	wypalania
P	 White	Line
R	 wytrzymała	i elastyczna
S	 podwyższona	odporność	na	zarysowanie
T	 cienka	warstwa
U	 cienka	warstwa	o zoptymalizowanej	wartości	opałowej
V	 wspomagająca	odgazowanie

Wariant 
0	 standard

Przy	efekcie	miki
0	 standard
F	 drobny

Przykład: 332MA 40020 A00:
IGP-DURA®mix	33	/	2,	gruba	struktura	/	M,	mat	struktura	/	

A,	bez	efektu	/	RAL	4002	/	A,	standard	/	
0,	korona,	tribo	/	0,	brak	wariantu

KLUCZ PRODUKTU IGP 
OBJAŚNIENIE

PROGRAM	PRODUKTÓW

Każdy	kod	produktu	IGP	składa	się	z 13	znaków.	Zawiera	on	szczegółowe	informa-
cje	na	temat	jakości,	rodzajów	powierzchni	i innych	właściwości	farby	proszkowej.	
Poniższy	schemat	pozwala	zorientować	sięw	świecie	produktów	IGP.



ARCHITEKTURA, ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNE
Wysokowydajne systemy farb proszkowych do zastosowań zewnętrznych w obiektach architektonicznych.

ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNE W PRZEMYŚLE
Zindywidualizowane rozwiązania farby proszkowej do zastosowań przemysłowych.

IGP-DURA®than
Odporne na warunki atmosferyczne, poliuretanowe systemy lakiernicze 
o gładkiej powierzchni i doskonałej rozlewności. Szczególnie do transparent-
ne farby proszkowe.

IGP-DURA®pol
Odporna na wpływy atmosferyczne i wydajna energetycznie poliestrowa 
farba proszkowa o optymalnych właściwościach ochronnych. Szeroki wybór 
stopni połysku, struktur i efektów.

Seria Korzyści dla klientów

64
Odporny na warunki atmosferyczne system lakierniczy od 170°C. Oferta 
kolorów obejmuje często specjalne kolory NCS. Drobne struktury są 
głęboko matowe i delikatne w dotyku.

Cechy powierzchni

6405
półmat

644M
drobna struk-
tura, mat

68
Niskotemperaturowe systemy od 150°C, sprawdzają się w praktyce przy 
powlekaniu ciężkich, złożonych konstrukcji stalowych. Wszystkie pro-
dukty z tej serii cechują się bardzo wysoką odpornością na przepalenie 
i dużą stabilnością podczas przechowywania.

Cechy powierzchni

6802
mat

6807
satyna

6809
połysk

681T
drobna 
struktura,
głęboki mat

682S
gruba struk-
tura,
satyna

683S
struktura 
młotkowa, 
satyna

IGP-DURA®face
Odporne na wpływy atmosferyczne farby proszkowe do elewacji, wyróżnia-
jące się trwałością, bezpieczeństwem procesu i różnorodnością wariantów.
Dopuszczenia w klasie odporności na czynniki atmosferyczne Qualicoat 1 
patrz www.igp-powder.com.

Seria Korzyści dla klientów

58
Uniwersalna farba proszkowa do różnych zastosowań na metalowych 
elementach konstrukcyjnych. Dobra odporność na warunki atmosfe-
ryczne i elastyczność powłoki przy bardzo dużej różnorodności kolorów 
i efektów.

Cechy powierzchni

5803
mat

5807
podwyższona 
odporność na 
zarysowanie, 
satyna

5809
połysk

5809 WL
Super Flow,
połysk

581M
drobna 
struktura,
mat

IGP-DURA®vent
Odporne na wpływy atmosferyczne farby proszkowe do wykonywania po-
włok na metalicznych podłożach gazujących takich jak stal ocynkowana lub 
różne odlewy metali w architekturze i przemyśle (Qualisteelcoat).

Seria Korzyści dla klientów

51 Odporny na warunki atmosferyczne i wspomagający odgazowanie sys-
tem lakierniczy o doskonałych właściwościach antykorozyjnych.

Cechy powierzchni

511T
drobna 
struktura,
głęboki mat

5103
mat

5107
satyna w przy-
gotowaniu

IGP-HWFsuperior
Klasa odporności na czynniki atmosferyczne 3 (klasa Qualicoat 2 i/lub GSB 
Premium).

Seria Korzyści dla klientów

57
Wyraźnie wyższa odporność na działanie warunków atmosferycznych 
w porównaniu z typowymi lakierami fasadowymi o podwyższonej 
odporności na warunki atmosferyczne w zakresie stabilności koloru 
i utrzymania połysku.

Cechy powierzchni

5703
mat

5707
satyna

571T
drobna 
struktura,
głęboki mat

IGP-DURA®xal
Głęboko matowa farba proszkowa o wyjątkowym charakterze.

Seria Korzyści dla klientów

42
Wysoce odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych, fasa-
dowy system lakierniczy odpowiadający wykończeniu anodowanych lub 
zmatowionych powierzchni aluminiowych. Klasa odporności na czynniki 
atmosferyczne 2 (klasa Qualicoat 2).

Cechy powierzchni

4201
głęboki mat

IGP-HWF
Systemy farb proszkowych o podwyższonej odporności na czynniki atmosfe-
ryczne do długotrwałej ochrony przed wpływami środowiska i pogody. Sys-
tem charakteryzuje się trwałym utrzymaniem połysku, stabilnością koloru 
i dużą łatwością oczyszczania.

IGP-HWFclassic
Klasa odporności na czynniki atmosferyczne 2 (klasa Qualicoat 2 i/lub GSB 
Master).

Seria Korzyści dla klientów

59
Szeroka gama produktów do gładkich powierzchni, o podwyższonej 
odporności na czynniki atmosferyczne do energooszczędnego 
wypalania w temperaturze od 170°C i o zwiększonej odporności na 
zarysowanie. 

Cechy powierzchni

5903
podwyższona 
odporność 
na zarysowa-
nia, mat

5903B
transpa-
rentna,
mat

5907
podwyższona 
odporność na 
zarysowanie, 
satyna

5909B
transpa-
rentna,
połysk

5909D
metaliczny,  
połysk

591T
drobna 
struktura,
głęboki mat

592S
gruba struk-
tura,
satyna

Seria Korzyści dla klientów

80 Dzięki doskonałej rozlewności szczególnie nadaje się do powlekania 
wewnętrznych i zewnętrznych obiektów o funkcji dekoracyjnej.

Cechy powierzchni

8005B
transparent-
na, mat

8009
połysk

8009B
transparent-
na, połysk

81 Farby proszkowe o doskonałej rozlewności i dobrej ogólnej odporności 
chemicznej.

Cechy powierzchni

8105B
transparent-
na, półmat

8109B
transparent-
na, połysk



ZASTOSOWANIA WEWNĘTRZNE
Różne systemy farb proszkowej spełniające wysokie wymagania w zakresie estetyki i funkcjonalności.

ALTERNATYWNE PODŁOŻA
Optymalne rozwiązanie do podłoży wrażliwych na wysoką temperaturę.

IGP-DURA®guard
Hybrydowy system farb proszkowych o wyjątkowo wysokiej odporności 
chemicznej i doskonałych właściwościach antygraffiti.

Seria Korzyści dla klientów

32
Odporność chemiczna systemu pozwala na stosowanie agresywnych 
środków czyszczących bez obawy przed trwałym uszkodzeniem powle-
kanej proszkowo powierzchni.

Cechy powierzchni

3203
mat

3207
satyna

3209
połysk

321M
drobna 
struktura,
mat

IGP-DURA®pox
Epoksydowa farba proszkowa o bardzo dobrej odporności na rozpuszczalniki 
i odporności chemicznej oraz doskonałej rozlewności. Gwarancja dobrej 
ochrony przed korozją.

Seria Korzyści dla klientów

02 Epoksydowe farby proszkowe cechują się wysoką odpornością 
chemiczną. Powierzchnie wyróżniają się dobrą odpornością na korozję.

Cechy powierzchni

0201
głęboki mat

0202
mat

0207
satyna

IGP-DURA®mix
Seria produktów cechuje się wygodnym zakresem temperatur wypalania oraz 
dużą różnorodnością kolorów i powierzchni.

Seria Korzyści dla klientów

33
Bogaty wybór powierzchni matowych i stopni połysku.  
Optymalnie spełnia specjalne wymagania w zakresie funkcjonalności 
i wzornictwa.

Cechy powierzchni

3302
mat

3303
mat

3305
półmat

331M
drobna 
struktura,
mat

331S
drobna 
struktura,
satyna

332M
gruba struk-
tura,
mat

334M
drobna 
struktura,
mat

335M
Zmienna gruba 
struk- 
tura, mat

39
Rozwiązania o wyjątkowej wytrzymałości wypalane od 160°C. 
Przedłużają wartość użytkową obiektów i znacząco zwiększają 
bezpieczeństwo podczas transportu.

Cechy powierzchni

3902
podwyższona 
odporność 
na zarysowa-
nia, mat

3907
gładka,
satyna

3909
gładka, połysk

IGP-RAPID®
Jedno- i dwuwarstwowe systemy lakiernicze do powlekania materiałów 
drewnopochodnych (MDF, HDF itd.) i podłoży wrażliwych na wysoką 
temperaturę o niskich temperaturach wypalania od 130°C i krótkim czasie 
polimeryzacji.

Seria Korzyści dla klientów

87 Odporna na warunki atmosferyczne, matowa i wysokoreaktywna farba 
proszkowa na bazie żywic poliestrowych.

Cechy powierzchni

8763
mat

871T
drobna struk-
tura, głęboki 
mat

88 Wysokoreaktywna, jednowarstwowa farba proszkowa do ekonomicz-
nych, bezspoinowych, kompletnych powłok w ramach jednego procesu.

Cechy powierzchni

8802
mat

8863
mat

8864
półmat

881T
drobna struk-
tura, głęboki 
mat

Seria Korzyści dla klientów

38 Doskonałe wykończenie powierzchni o bardzo delikatnej, matowej 
strukturze do końcowego powlekania podłoży MDF.

Cechy powierzchni

381M
drobna 
struktura,
mat

IGP-RAPID®complete
Jednowarstwowy system o niskiej temperaturze i ekstremalnie krótkim 
czasie wypalania. Skuteczne rozwiązanie do podłoży wrażliwych na wysoką 
temperaturę.

 IGP-RAPID®primer
Do wykonywania podkładu w strukturze dwuwarstwowej. Idealne  
przygotowanie do wykończenia farbą 381M.

 IGP-RAPID®top
Lakier nawierzchniowy do systemu dwuwarstwowego, umożliwia wysoką 
jakość wykończenia powierzchni mebli.

Seria Korzyści dla klientów

13 Wysokoreaktywny podkład służy do optymalnego przygotowania 
podłoży MDF przed powlekaniem.

Cechy powierzchni

134S
drobna struk-
tura, satyna

85 Wysokoreaktywny podkład farby proszkowej jest przeznaczony do 
malowania kryjącymi lakierami ciekłymi i farbami proszkowymi.

Cechy powierzchni

854S
drobna struk-
tura, satyna



PRODUKTY SPECJALNE
Specjalistyczne systemy o szczególnych funkcjach do specyficznych zastosowań.

IGP-HWFthermofer
Wysoce odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych 
system farb proszkowych z certyfikatem Qualideco* do stosowa-
nia w procesach termotransferu (powłoki), z wyrazistymi efektami 
dekoracyjnymi.

Seria Korzyści dla klientów

53 System farby proszkowej o wyjątkowych właściwościach  
powierzchni i wielu możliwościach dekoracyjnych.

Cechy powierzchni

5304B
półmat

531M*
drobna 
struktura, 
mat

IGP-DURA®cryl
System antygraffiti do zastosowań zewnętrznych, o doskonałej 
odporności chemicznej. Wyróżnia się trwałą powierzchnią i wysoką 
odpornością na warunki atmosferyczne.

Seria Korzyści dla klientów

40 Bogata oferta programowa tego wyjątkowego systemu  
antygraffiti gwarantuje trwałą czystość powierzchni.

Cechy powierzchni

4007
satyna

4009
połysk

401M
drobna 
struktura,  
mat

401S
drobna 
struktura,
satyna

402S
gruba struk-
tura,  
satyna

IGP-DURA®xal
Głęboko matowa farba proszkowa o niepowtarzalnym charakterze.

Seria Korzyści dla klientów

46
Odporna na wpływy atmosferyczne farba proszkowa 
o doskonałej rozlewności, głęboki mat, do zastosowań 
przemysłowych.

Cechy powierzchni

4601
głęboki mat

4601B
transparent-
na, głęboki 
mat

IGP-KORROPRIMER
Sprawdzona ochrona przed korozją dzięki specjalistycznym pod-
kładom zoptymalizowanym do każdego rodzaju podłoża. Dzięki 
odpowiedniemu podkładowi konstrukcje stalowe i aluminiowe są 
zabezpieczone przed korozją i dłużej zachowują swoją wartość.

Seria Korzyści dla klientów

10 System podkładowy do podłoży ze stali (1001), stali ocynkowa-
nej oraz innych podłoży gazujących (1001V). 

Zakres zastosowania

1001
stal

1001V
stal ocynkowana, 
podłoża gazujące

18
Niskotemperaturowy podkład (parametry wypalania od 
140°C) do stosowania na grubościennych podłożach. Pozwala 
na obniżenie kosztów energii i optymalizację czasu trwania 
procesów.

Zakres zastosowania

1808
stal

30
Podkład do aluminium z dopuszczeniem do zastosowań dwu-
warstwowych wydanym przez Qualicoat, zapewniający lepszą 
ochronę przed korozją nitkową.

Zakres zastosowania

3002
aluminium

60
Odporny na wpływy atmosferyczne podkład farby proszkowej 
do podłoży aluminiowych i stalowych o temperaturze wypalania 
od 170°C, umożliwiający bezpieczne łączenie z systemami 
fasadowymi firmy IGP.

Zakres zastosowania

6007
aluminium, 
stal

6007
podłoża 
gazujące

IGP-URBAN®clean
Odporny na wpływy atmosferyczne system do malowania elementów 
wyposażenia w przestrzeni publicznej.

Seria Korzyści dla klientów

47
Wyróżnia się odpornością na środki chemiczne do usuwania 
zabrudzeń oraz dobrą odpornością na warunki atmosferyczne 
i łatwością przerobu.

Cechy powierzchni

4707
gładka, 
satyna
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Bramy garażowe, Gypass SASUMeble biurowe, Bigla AG

Butelki wielorazowe, SIGG Switzerland AG Maszyny drukarskie, Gallus Ferd. Rüesch AG
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OBIEKTY REFERENCYJNE 
FARBY PROSZKOWE IGP  
ZASTOSOWANIE

PROGRAM PRODUKTÓW
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IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
CH-9500 Wil
telefon +41 71 9298111
info@igp-powder.com
igp-powder.com

Przedsiębiorstwo Grupy DOLD
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