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Ewelina Kowałko: Rynek budowla-
ny oferuje bogaty asortyment materia-
łów wykończeniowych różniących się
właściwościami i efektami dekoracyj-
nymi. Wszystko po to, aby zaspokoić
oczekiwania klientów. Jak Państwa
produkty wpisują się w potrzeby rynku?

WacławBrachaczek: Firma SEMPRE
Farby ze swoim portfolio dołączyła do
grona tych producentów, którzy w spo-
sób elastyczny, w krótkim czasie reagu-
ją na potrzeby klientów, oferując boga-
ty asortyment produktów o doskona-
łej jakości. Nasza oferta handlowa to
materiały wykończeniowe zarówno do
wnętrz, jak i na zewnątrz budynków.

W ostatnich latach wzbogaciliśmy
asortyment farb do ścian i sufitów o tzw.
produkty dedykowane. SOFFITTO to
biała farba antyrefleksyjna do sufitów
o nowatorskiej formule, nadająca wy-
jątkowo głęboką matowość powierzch-
ni, bez smug i śladów po wałku.

Trwały efekt dekoracyjny ścian moż-
na uzyskać, stosując odporną na szo-
rowanie lateksową farbę do wnętrz
PRIMAVERA. Wyróżnia ją łatwa
aplikacja, a wydłużony czas otwarty

daje doskonałą rozlewność. Ściany
stają się jednolicie matowe, gładkie
i delikatne w dotyku.

EK: Skupmy się jeszcze na wnę-
trzach. Jakie wyroby oferujecie Pań-
stwo do tzw. wymagających pomiesz-
czeń, np. pokojów przeznaczonych na
pobyt dzieci, kuchni, łazienek?

WB: Do pomieszczeń intensywnie
użytkowanych, w których ściany nara-
żone są na zabrudzenia palcami, poleca-
my plamoodporną farbę ceramiczną
do wnętrz CERAMICMAT. Jest ona
wielokrotnie bardziej odporna na plamy
i szorowanie niż inne lateksowe farby
do wnętrz. To wyrób pozwalający uzy-
skać powłokę, z której łatwo usuwa się
plamy po kredkach, kawie, herbacie,
oleju, czy rączkach dziecięcych noszą-
cych znamiona bardzo dobrej zabawy.

Kuchnia i łazienka to pomieszczenia
narażone na zwiększone oddziaływanie
pary wodnej i utrzymywanie się wilgo-
ci. Przy niedostatecznej wentylacji ścia-
ny podatne są na rozwój glonów, grzy-
bów czy bakterii chorobotwórczych.
SEMPRE Farby, wychodząc naprzeciw

takim zagrożeniom, ofe-
ruje lateksową hydrofo-
bową farbę do malowania
tych pomieszczeń o na-
zwie KUCHNIA & ŁA-
ZIENKA. Farba zawiera
nanosrebro, dzięki czemu
pokryta powierzchnia jest
chroniona przed pojawie-
niem się skażenia mikro-
biologicznego.

Wszystkie nasze wyro-
by do malowania sufitów
i ścian wewnętrznych
mają Atest Higieniczny
wydany przez Narodowy

Instytut Zdrowia Publicznego oraz Pań-
stwowy Zakład Higieny z rekomendacją
do stosowania w pomieszczeniach miesz-
kalnych, użyteczności publicznej, w tym
oświatowo-wychowawczych, służby zdro-
wia, szpitali oraz obiektów branży farma-
ceutycznej, spożywczej i gastronomicznej.

EK: Piękna przestrzeń to również
podłoga przyciągająca wzrok. Czy ma-
cie Państwo w ofercie tzw. chemię pod-
łogową?

WB: SEMPRE Farby oferuje kleje
do przyklejania ceramicznych płytek
podłogowych, ale też ściennych, o róż-
nych właściwościach użytkowych, od
klasy C1 do C2TES1. Niewątpliwą no-
wością w naszej ofercie jest żelowa za-
prawa klejąca PREVIO, klasy C2TE
o rewelacyjnych właściwościach apli-
kacyjnych, odporna na działanie wody,
mrozu i innych czynników atmosfe-
rycznych. Można ją nakładać warstwą
grubości do 15 mm.

EK: Firma SEMPRE Farby to rów-
nież znany producent systemów docie-
pleń. Czy w tym segmencie również po-
jawiły się nowości?

WB: Materiały wykończeniowe na
zewnątrz są naszą specjalnością. Jeste-
śmy producentem większości składni-
ków tworzących system ociepleń. Od
2018 r. produkujemy styropian jako ma-
teriał termoizolacyjny, o właściwo-
ściach zaspokajających potrzeby na-
szych klientów. Kompatybilność skład-
ników systemów ociepleń gwarantuje
trwałość elewacji budynku. Jakość na-
szych produktów sprawdzana jest zgod-
nie z wytycznymi Zakładowej Kontroli
Produkcji. Właściwości systemów ocie-
pleń ścian zewnętrznych budynków
SEMPRE TERM ST oraz SEMPRE

Szybko reagujemy
na potrzeby rynku

Z dr. hab. inż. Wacławem Brachaczkiem,
Prezesem firmy SEMPRE Farby Sp. z o.o.
rozmawia Ewelina Kowałko

Zakład produkcyjny firmy SEMPRE Farby
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TERM WM zostały określone na pod-
stawie badań aprobacyjnych zgodnie
z wytycznymi ETAG 004 i ujęte w Eu-
ropejskich Ocenach Technicznych
ETA 17/1027 oraz ETA 16/0633.

Bardzo dobrze postrzegane przez
klientów są kleje do przyklejania płyt
styropianowych i zatapiania siatki
TESOROMONT UNIWERSALNY
TU-200 oraz do przyklejania płyt z weł-
ny mineralnej i zatapiania siatki TESO-
ROMONT WM 200. Są łatwe w apli-
kacji, elastyczne i mają bardzo dobre
właściwości robocze.

W systemach ociepleń, obok tynków
akrylowych, silikonowych, silikato-
wych, silikatowo-silikonowych, mine-
ralnych, oferujemy tynk MARESIL.
Wyrób ten jest produkowany z zastoso-
waniem spoiwa polikrzemianowego.

W tej technologii dostępne są również
farby. Wyroby te mają mineralny cha-
rakter, wysoką przepuszczalność pary
wodnej. Mogą być stosowane na podło-
ża już wcześniej zabezpieczane wyroba-
mi na bazie spoiw organicznych. Nie są
tak wrażliwe na warunki otoczenia, tj.
temperaturę i wilgotność, podczas wy-
konywania prac i w czasie wysychania,
jak tynk silikatowy.

EK: W jakiej sytuacji rozwiązaniem
jest Państwa system SEMPRE TERM
ST RENOWATOR?

WB: System o nazwie SEMPRE
TERM ST RENOWATOR jest przezna-
czony do renowacji istniejących ocie-
pleń. Umożliwia zwiększenie izolacyj-
ności termicznej wcześniej ocieplonej
ściany. Stosowany jest w przypadku,

gdy istniejące ocieplenie jest w złym
stanie technicznym i/lub nie spełnia ak-
tualnych wymagań izolacyjności ciepl-
nej. Został wprowadzony na polski ry-
nek na podstawie Aprobaty Technicznej
nr AT-15-6383/2016 wydanej przez In-
stytut Techniki Budowlanej.

O asortymencie SEMPRE Farby
można jeszcze długo mówić. Jesteśmy
polską firmą, ale pracujemy zgodnie
z europejskimi standardami. Oferujemy
klientom swoją pomoc w rozwiązywa-
niu problemów, wiedzę popartą długo-
letnim doświadczeniem własnym oraz
polskich i zagranicznych jednostek
naukowych.

EK: Dziękuję za rozmowę i życzę
sukcesów we wprowadzaniu kolejnych
nowości na polski rynek.


