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Marki Grupy CIN

CIN: innowacja, jakość i pozycja 
lidera na rynku farb i lakierów

+ 100
lat doświadczenia

25 

241 Milionów € 3
jednostki biznesowe

1.400
pracowników

+140
techników R&D

8 Centrów
R&D

10
fabryk

lat bycia liderem
na rynku iberyjskim

obrotu 
w 2019 r.

Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu na rynku farb i 
lakierów CIN od 1995 roku przoduje w tym sektorze na Półwyspie 
Iberyjskim.

Grupa CIN działa w trzech głównych segmentach rynku powłok: 
budownictwo, przemysł i produkty antykorozyjne. Jest obecna w 
ponad 40 krajach.

We Francji CIN w 2002 roku nabył udziały spółki Artilin S.A. (farby 
funkcjonalne), a w 2008 roku przejął całe przedsiębiorstwo. W 2009 
roku grupa nabyła Celliose S.A. (farby dla przemysłu).

W 2018 roku CIN zajął 48 miejsce w raporcie „Coatings World Top 
Companies Report” z obrotem około 238 milionów euro.

Angażujemy się w badania i rozwój nowych produktów, 
przewidując przyszłe potrzeby naszych klientów i zapewniając 
skuteczną sprzedaż. Nasze centra badawczo-rozwojowe, 
znajdujące się w Portugalii, Hiszpanii i Francji, zatrudniają ponad 
140 osób.

Oferujemy doskonałą obsługę różnym odbiorcom, zarówno w 
zakresie doradztwa kolorystycznego, jak i doradztwa technicznego.

Z siecią około stu sklepów (4 hipermarkety (+ 800 m2); 15 
supermarketów (400-800 m2) i 82 sklepy standardowe (200-300 
m2)), a także 13 sklepów we Francji, Belgii, Szwajcarii i Luksemburgu 
stawiamy na bliską lokalizację, skuteczną i spersonalizowaną 
obsługę, jakość i gwarancję marki oraz na nowoczesne i 
innowacyjne produkty i rozwiązania. Strategia dystrybucji CIN jest 
wspierana przez sojusze strategiczne i współpracę z wybranymi 
dystrybutorami.



INDEKSINDEKS
WEDŁUG SEKCJIWEDŁUG SEKCJI

INFORMACJE O PRODUKTACHINFORMACJE O PRODUKTACH
PIKTOGRAMY I CERTYFIKATYPIKTOGRAMY I CERTYFIKATY

3Informacje techniczne zawarte w niniejszym katalogu mają jedynie charakter orientacyjny i nie zwalniają z konieczności zapoznania się z kartami charakterystyki produktów. W przypadku występowania różnic wiążące są informacje zawarte w kartach.

Sekcja      Strona

Fasady i dachy   5

Ściany i sufity   9

Podkłady do elewacji i ścian 13 

Emalie i lakiery 17 

Podkłady do drewna i metali 18 

Lakiery i lazury 19 

Hydroizolacja 23

Opakowanie Aplikacja packą

Wnętrza Aplikacja szpachlą 

Na zewnątrz Aplikacja gąbką

We wnętrzach i na 
zewnątrz Urządzenie natryskowe

Wydajność Dodać
cementu portlandzkiego

Gotowy do użycia Szpachla zębata

Rozcieńczanie:
rozpuszczalnik Wystarczający

Rozcieńczanie:
woda Dobry

Nakładanie wałkiem Bardzo dobry

Nakładanie pędzlem Wodny

Aplikacja pistoletem Rozpuszczalnikowy

Pistolet airless

ü P
Aplikacja jest możliwa przy zastosowaniu odpowiedniego 
podkładu.

Czas schnięcia
(w temperaturze 20 ° C i przy 60% wilgotności względnej)

Pierwsza warstwa rozcieńczona w roztworze 10%, druga - do 5%, 
a w razie potrzeby, trzecia warstwa w roztworze 5%.

Informacja na temat poziomu emisji 
substancji lotnych w powietrzu wewnątrz 
pomieszczeń, przedstawiająca ryzyko 
zatrucia poprzez wdychanie, w skali klasy 
od A + (bardzo niska emisja) do C (silna 
emisja).

Produkty z technologią Bio-Pruf ™ zapo-
biegające powstawaniu pleśni, glonów i 
drobnoustrojów na powłoce.

Certyfikat Excell +:
Najwyższy poziom wymogów, dzięki 
którym użytkownik ma pewność, że 
dana substancja nie spowoduje zmiany 
jakości organoleptycznej produktów 
żywnościowych i wina (np. na linii 
produkcji wina) poprzez pośredni 
kontakt lub w trakcie przechowywania 
produktów ze względu na obecność 
zarazków.  Produkty uznane za 
bezpieczne w rozumieniu dyrektywy 
1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, Dz.U. L200 z dnia 30/07/1999.

Certyfikacja Excell +:
Najwyższy poziom wymogów, dzięki któ-
rym użytkownik ma pewność, że emisje 
lotnych substancji chemicznych nie spo-
wodują zmiany jakości organoleptycznej 
produktów żywnościowych i wina (np. 
na  linii produkcji wina) poprzez pośredni 
kontakt lub w trakcie przechowywania 
produktów ze względu na obecność 
zarazków.

Technologia Thermocin:
- wysoki współczynnik odbicia promie-

niowania słonecznego
- zmniejszenie zużycia energii
- większy komfort termiczny
- szybkie uwalnianie wchłanianej energii 

cieplnej

Europejskie oznakowanie ekologiczne  
- wyróżnia produkty i usługi wysokiej 
jakości, które są wyjątkowo przyjazne 
dla środowiska. Gwarantuje, że produkt 
w niewielkim stopniu oddziaływuje na 
środowisko w jego całym cyklu życia.

Znak CE dowodzi, że produkt został 
poddany ocenie i spełnia wymogi UE 
dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
ochrony środowiska.



DO TWÓRCY INNOWACJIOD PIONIERA

Od 1917 roku do chwili obecnej wiele zmieniło się, a CIN w 
tym wszystkim uczestniczył. Widzieliśmy zmieniający się 
świat, CIN również ewoluował. W ciągu 100 lat ze skromnej 
fabryki w Porto staliśmy się liderem na portugalskim i 
iberyjskim rynku w sektorze farb i lakierów. Dzięki Wam 
obchodzimy dziś 100-lecie istnienia. Dziękujemy za nadanie 
barw naszej marce.

100 lat tworzenia
nowych kolorów.

I WSZYSTKO SIĘ ZMIENIA



FASADY I DACHYFASADY I DACHY



FASADY I DACHYFASADY I DACHY
FARBY CIENKOPOWŁOKOWEFARBY CIENKOPOWŁOKOWE
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CINOXANO MINERAL (10-111)
Farba na bazie wody przeznaczona do 
elewacji zewnętrznych, wyprodukowa-
na na bazie modyfikowanych żywic poli-
siloksanowych. Wodoodporna powłoka 
utrudnia przyczepianie się pyłu i brudu 
oraz ułatwia ich usuwanie.

10-14 m2/L
na warstwę

woda 1x, 10%
2-3x, 5%

1x, 10%
2-3x, 5%

na zewnątrz pierwsza warstwa 30 min.
odmalowanie 3-4 g.

1x, 10%
2-3x, 5%

15L

POKRYCIA ŚREDNIOPOWŁOKOWEPOKRYCIA ŚREDNIOPOWŁOKOWE

10-14 m2/L
na warstwę

woda 1x, 10%
2-3x, 5%

1x, 10%
2-3x, 5%

na 
zewnątrz

pierwsza warstwa 30 min.
odmalowanie 3-4 g.

2-3x, 5%1L - 5L
15L

2,5-6 m2/L
na warstwę

woda 1x, 5%
2-3x, 0%

pierwsza warstwa 3 g.
odmalowanie 24 g.

na zewnątrz5L - 15L

BIAŁY I PASTELOWE KOLORY

NOVÁQUA HD (10-125)
Wodna farba o wysokiej wytrzymałości. W 100% akrylowa, gładka i matowa, o zwiększonej od-
porności na czynniki atmosferyczne.

— Wysoka wytrzymałość
— Doskonała trwałość kolorów
— Powłoka odporna na działanie pleśni i glonów 
— Wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych

BIAŁY I KOLORY

CINOFLEX RT (10-730)
Elastyczna, matowa, światłoutwardzalna membrana akrylowa do ochrony elewacji. Zapewnia 
dobrą elastyczność oraz odporność na drobne pęknięcia. Zachowuje dobrą elastyczność z upły-
wem czasu oraz przy niskich temperaturach.

— Odporność na niewielkie pęknięcia dynamiczne
— Dobra wodoszczelność

BIAŁY I KOLORY

PLASTOCIN (10-195)
Farba wodna teksturalna o dobrym 
czasie otwarcia, co w gorące lub 
wietrzne dni minimalizuje widoczność 
poprawek, różnic w połysku i zarysowań 
na wzorze.

1-1,5 m2/L
na warstwę

woda 1x, 20%
2x, 0%

1x, 20%
2x, 0%

pierwsza warstwa 4 g.
odmalowanie 24 g.

na zewnątrz5L - 15L

BIAŁY I KOLORY

NOVATEX HD (10-175)
W 100% akrylowa farba wodna, 
przeznaczona do ochrony elewacji. 
Zapewnia delikatne piaskowe wykoń-
czenie wzmocnione kwarcem, a przez 
to wyjątkowy i niepowtarzalny efekt 
dekoracyjny. Pozwala na pokrycie 
małych pęknięć i niedoskonałości oraz 
statycznych mikropęknięć, charaktery-
stycznych dla nowych tynków.

5-6 m2/L
na warstwę

2-3x 2-3x pierwsza warstwa 1 g.
odmalowanie 6 g.

na zewnątrz gotowy 
do użycia

5L - 15L

BIAŁY I KOLORY



FASADY I DACHYFASADY I DACHY
POKRYCIA GRUBOPOWLOKOWEPOKRYCIA GRUBOPOWLOKOWE

FARBY DO DACHÓWFARBY DO DACHÓW
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1-2xgotowy 
do użycia

1-2xgotowy 
do użycia

CIN ERALIT (14-941)
Powłoka elewacyjna na bazie wody, 
gęsta, o dobrej elastyczności, wykonana 
na bazie kopolimerów syntetycznych z 
cząsteczkami marmurowymi o dobrym 
uziarnieniu. Zawiera pigmenty, które są 
bardzo odporne na światło słoneczne i 
nadają podłożu rustykalny wygląd.

1,5 Kg/m2

na warstwę
czas schnięcia 24 g.

CIN CARSO 1 (14-945)
Tynk elewacyjny na bazie wody, gęsty, 
o dobrej elastyczności, wykonany na 
bazie kopolimerów syntetycznych, z 
cząsteczkami marmurowymi o dobrym 
uziarnieniu i pigmentami, które są 
bardzo odporne na promienie UV. 
Dobrze przepuszcza parę wodną, ale nie 
przepuszcza wody.

2 Kg/m2

na warstwę

FARBA DO DACHÓW (12-730)
Farba akrylowa na bazie wody do 
malowania dachówek z cementu 
włóknistego, gliny i betonu. Dobra 
odporność na naturalne starzenie. 
Powłoka jest odporna na pleśń i glony.

6-12 m2/L
na warstwę

woda 1x, 10-15%
2x, 5-10%

1x, 10-15%
2x, 5-10%

na zewnątrz na zewnątrz czas schnięcia 24 g.

na zewnątrz pierwsza warstwa 30 min.
odmalowanie 8 g.

1x, 10-15%
2x, 5-10%

20Kg

BIAŁY I KOLORY

20Kg

BIAŁY I KOLORY

5L - 15L

CZARNY, DACHÓWKA, POSTARZANA DACHÓWKA

RE 150 (14-949)
Tynk elewacyjny na bazie wody, gęsty, 
o dobrej elastyczności, wykonany na 
bazie kopolimerów syntetycznych, z 
cząsteczkami marmurowymi o starannie 
dobranym uziarnieniu.

2-3 Kg/m2

na warstwę
czas schnięcia 24 g.na zewnątrz5Kg

20Kg

BIAŁY I KOLORY

1-2xgotowy 
do użycia



I WSZYSTKO SI� ZMIENIA

OD SKOMPLIKOWANEGO WYBORU DO ŁATWEGO I PRZYJEMNEGO

CHROMAGUIDE®,
1650 nowych ekskluzywnych i niepowtarzalnych kolorów
Zamień skomplikowane zadania w pracę łatwą i przyjemną: teraz nie musisz już 
wybierać farb spośród wielu odcieni kolorystycznych. CHROMAGUIDE® stworzony 
specjalnie do farb ściennych to 1650 nowych kolorów ułożonych w prosty sposób. Aby 
dowiedzieć się więcej o CHROMAGUIDE® i innych dostępnych narzędziach, zapraszamy 
na stronę internetową chromaguide.com lub do najbliższego sklepu CIN. 



ŚCIANY I SUFITYŚCIANY I SUFITY



FARBY MATOWEFARBY MATOWE
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ŚCIANY I SUFITYŚCIANY I SUFITY
EKSKLUZYWNA DEKORACJAEKSKLUZYWNA DEKORACJA

VINYLCLEAN (10-245)
Bardzo dobrze zmywalna farba wysokiej 
jakości na bazie wody do stosowania 
na ścianach wewnętrznych. Dzięki 
matowemu wykończeniu i innowacyjnej 
technologii jest bardzo odporna przy 
czyszczeniu plam.

10-15 m2/L
na warstwę

woda 2-3x, 5% 2-3x, 5%wnętrza pierwsza warstwa 30 min.
odmalowanie 3-4 g.

2-3x, 5%

VINYLMATT (10-250)
Farba wysokiej jakości na bazie wody do 
stosowania na ścianach wewnętrznych 
i zewnętrznych. Głęboko matowe 
wykończenie pozwala zamaskować 
drobne niedoskonałości ścian. Dostępna 
w szerokiej gamie kolorów.

11-15 m2/L
na warstwę

woda 1x, 10%
2-3x, 5%

1x, 10%
2-3x, 5%

wnętrza i na 
zewnątrz

pierwsza warstwa 30 min.
odmalowanie 3-4 g.

2-3x, 5%1L - 5L
15L

BIAŁY I KOLORY

1L - 5L
15L

BIAŁY I KOLORY

wnętrza 10-13 m2/L
na warstwę

2-3x, 0-5% 2-3x, 0-5% pierwsza warstwa 30 min.
odmalowanie 6 g.

2-3x, 0-5%4L - 15L woda

WET ON WET (21-450)
Farba na bazie wody do nakładania we wnętrzach, bezpośrednio na ścianach i sufitach. Zapewnia 
doskonałe krycie, intensywną biel i łatwą konserwację. Umożliwia aplikację dwóch kolejnych 
warstw jedna po drugiej, bez konieczności oczekiwania, aż pierwsza wyschnie.

— Bezpośrednie nakładanie na świeże podłoże
— Łatwa konserwacja

BIAŁY

wnętrza Do 14 m2/L
na warstwę

gotowy 
do użycia

1-2x 1-2x pierwsza warstwa 1 g.
odmalowanie 6 g.

1L - 4L

3A MATE (21-012)
 Matowa farba przeciw owadom i roztoczom na bazie wody, pozwalająca na zwalczanie pluskiew 
pozwalająca uzyskać warstwę odporną na rozwój pleśni, do ścian i sufitów we wnętrzach. Niszczy 
komary kontaktowo (europejskie i tropikalne), muchy, karaluchy, roztocza i zapobiega tworzeniu 
się pajęczyn.

— Zapobiegawczo i do usuwania pojawiających się insektów
— Skuteczny przez minimum 5 lat

BIAŁY I PASTELOWE KOLORY

CINÁQUA (10-145)
Farba matowa na bazie wody o 
najlepszym stosunku ceny do 
jakości. Do stosowania na ścianach 
wewnętrznych. Dostępna w szerokiej 
gamie kolorów (pastelowych, o średniej 
intensywności i żywych). 

wnętrza 10-14 m2/L
na warstwę

woda 1x, 10%
2-3x, 5%

1x, 10%
2-3x, 5%

pierwsza warstwa 30 min.
odmalowanie 3-4 g.

2-3x, 5%1L - 5L
15L

BIAŁY I KOLORY

AQUACIN PLUS F (10-130)
Farba matowa na bazie wody o 
najlepszym stosunku ceny do jakości, do 
stosowania na ścianach wewnętrznych. 
Dostępna w 50 kolorach.

wnętrza 10-14 m2/L
na warstwę

woda 1x, 10%
2-3x, 5%

1x, 10%
2-3x, 5%

pierwsza warstwa 30 min.
odmalowanie 3-4 g.

2-3x, 5%15L

BIAŁY I KOLORY



FARBY SATYNOWEFARBY SATYNOWE

FARBY PÓŁBŁYSZCZĄCE LUB BŁYSZCZĄCEFARBY PÓŁBŁYSZCZĄCE LUB BŁYSZCZĄCE

EMALIE MATOWEEMALIE MATOWE

FARBY MATOWE - ciąg dalszyFARBY MATOWE - ciąg dalszy

ŚCIANY I SUFITYŚCIANY I SUFITY
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CINÁQUA GC300 (10-300)
Matowa farba na bazie wody do bezpo-
średniego stosowania na płytach z kar-
ton-gipsu. Dzięki doskonałemu kryciu 
świetnie maskuje łączenia i mocowania. 
Aby pokryć i wykończyć powłokę wy-
starczą jedynie 2 warstwy farby.

wnętrza 10 m2/L
na warstwę

woda 2x, 5% 2x, 5% pierwsza warstwa 30 min.
odmalowanie 3-4 g.

2x, 0-5%15L

BIAŁY I KOLORY

VINYLSOFT (10-240)
Wysokiej jakości farba na bazie wody do 
stosowania na ścianach wewnętrznych. 
Charakteryzuje się półmatowym wykoń-
czeniem i jest jedwabista w dotyku. Ła-
twa do czyszczenia i dostępna w bardzo 
szerokiej gamie kolorystycznej.

12-16 m2/L
na warstwę

2-3x 2-3x pierwsza warstwa 30 min.
odmalowanie 4-6 g.

2-3xwnętrza gotowy 
do użycia

1L - 5L
15L

BIAŁY I KOLORY

VINYLSILK (10-220)
Wysokiej jakości farba na bazie wody do 
stosowania na ścianach wewnętrznych. 
O półmatowym wykończeniu, jest 
łatwozmywalna i dostępna w tysiącach  
kolorów.

wnętrza 12-16 m2/L
na warstwę

2-3x 2-3x pierwsza warstwa 30 min.
odmalowanie 4-6 h,

2-3xgotowy 
do użycia

1L - 5L
15L

BIAŁY I KOLORY

wnętrza 12-15 m2/L
na warstwę

woda 1x, 10%
2-3x, 5%

1x, 10%
2-3x, 5%

pierwsza warstwa 1 g.
odmalowanie 6 g.

2-3x, 15%0,75L - 4L
15L

BIAŁY I KOLORY

CINACRYL MATOWY (12-230)
Emalia akrylowa na bazie wody o bardzo wyso-
kiej odporności, łatwo zmywalna, do stosowa-
nia na ścianach wewnętrznych, jak również do 
drewna i metalu we wnętrzach i na zewnątrz. 
Szybkoschnąca, o mniej intensywnym zapachu 
od emalii na bazie rozpuszczalników.



MALOWANIE I DEKORACJA WNĘTRZMALOWANIE I DEKORACJA WNĘTRZ

EMALIE BŁYSZCZĄCEEMALIE BŁYSZCZĄCE

EMALIE SATYNOWEEMALIE SATYNOWE

CINACRYL SATYNOWY (12-220)
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wnętrza 12-15 m2/L
na warstwę

woda 1x, 10%
2-3x, 5%

1x, 10%
2-3x, 5%

pierwsza warstwa 1 g.
odmalowanie 6 g.

2-3x, 15%0,75L - 4L
15L

BIAŁY I KOLORY

CINACRYL BŁYSZCZĄCY (12-200)

wnętrza 12-15 m2/L
na warstwę

woda 1x, 10%
2-3x, 5%

1x, 10%
2-3x, 5%

pierwsza warstwa 1 g.
odmalowanie 6 g.

2-3x, 15%0,75L - 4L
15L

BIAŁY I KOLORY

Bardzo wytrzymała, zmywalna emalia 
akrylowa na bazie wody do stosowania na 
ściany wewnętrzne oraz  na metale znajdu-
jące się w pomieszczeniach i na zewnątrz. 
Szybkoschnąca, o mniej intensywnym za-
pachu od emalii na bazie rozpuszczalników.

Bardzo wytrzymała, zmywalna emalia 
akrylowa na bazie wody, stosowana na 
ściany wewnętrzne jak również do drewna 
i metalu we wnętrzach i na zewnątrz. Szyb-
koschnąca, o mniej intensywnym zapachu 
od emalii na bazie rozpuszczalników.
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PODKŁADY DO ELEWACJI I ŚCIANPODKŁADY DO ELEWACJI I ŚCIAN

PODKŁAD CINOLITE (54-850)

6-8 m2/L
na warstwę

1x 1x

PODKŁAD EP/GC 300  (10-600)
Doskonale kryjący ,biały podkład na 
bazie wody do stosowania na gipso-
wych ścianach wewnętrznych oraz płyt 
gipsowo-kartonowych.

9-11 m2/L
na warstwę

wnętrza i na 
zewnątrz

gotowy 
do użycia

pierwsza warstwa 2 g.
odmalowanie 6 g.

1x1L - 5L
15L

BIAŁY

5L - 15L

BIAŁY

9-12 m2/L
na warstwę

1x 1x pierwsza warstwa 30 min.
odmalowanie 4-6 g.

wnętrza i na 
zewnątrz

gotowy 
do użycia

1L - 5L
15L

PODKŁAD CINOLITE HP (10-850)
Wodny środek gruntujący oparty na nowej technologii EBS (Emulsified Binding System) 
zawierający żywice Hydro-Pliolite®, przeznaczony do nakładania na ściany wewnętrzne i 
zewnętrzne.

— Dobre krycie
— Dobre właściwości anty-alkaliczne

BIAŁY

ZMYWACZ DO FARB (18-200)
Produkt do usuwania starej farby. Działa 
na farbę, umożliwiając oderwanie jej od 
podłoża.

wnętrza i na 
zewnątrz

gotowy 
do użycia

1x1L - 5L

wnętrza 1x 1x pierwsza warstwa 30 min.
odmalowanie 3-4 g.

Podkład stabilizujący na bazie żywic Pliolite® działający 
jako stabilizator i konsolidator elewacji, o doskonałej 
przyczepności, wysokiej odporności na zasadowość 
wiążący podłoże i zmniejszający jego chłonność . 
Dzięki selektywnej absorpcji podłoże się nie pyli. Do 
zastosowania w wewnątrz oraz na zewnątrz.

PRODUKT ODKAŻAJĄCY ARTIBIOSE (18-220)
Roztwór dezynfekujący do 
profilaktycznego zabezpieczenia 
lub usuwania istniejących 
mikroorganizmów, takich jak pleśnie i 
glony na fasadach, dachach, ścianach i 
sufitach.

1-2x pierwsza warstwa 10 min.
odmalowanie 24 g.

wnętrza i na 
zewnątrz

1L - 5L - 
25L

BEZBARWNY

gotowy 
do użycia

PODKŁAD STRUKTURALNY (18-000)
Podkład strukturalny na bazie wody 
do stosowania na elewacjach. Łączy 
wcześniejszy kolor powierzchni z 
nakładanymi gęstymi powłokami.

6-8 m2/L
na warstwę

woda 1x, 20% 1x, 20% pierwsza warstwa 1-2 g.
odmalowanie 4-6 g.

na 
zewnątrz

15L

BIAŁY I W KOLORACH



OD ŻADNEGO ROZWIĄZANIA ... DO ŻADNEGO PROBLEMU!

VinylClean, nowa, super zmywalna farba CIN
Nie znalazłeś „żadnego rozwiązania”? Teraz nie masz już „żadnego problemu”! 
Ścianom nie straszne będą plamy, a twoje dziecko będzie mogło wreszcie 
popuścić wodze fantazji i malować do woli. Nowa super zmywalna farba 
wodna VinylClean z gamy produktów CIN sprawi, że twoje ściany będą 
wyglądać tak, jakby przed chwilą zostały pomalowane. Odwiedź najbliższy 
sklep z farbami CIN i zaplanuj prace remontowe.

I WSZYSTKO SI� ZMIENIA



ELEWACJA ŚWIEŻO MALOWANA ELEWACJA MALOWANA 10 LAT TEMU

Nováqua HD,
to długotrwała ochrona elewacji
Przez 10 lat wygląd elewacji się nie zmieni: to gwarantowane!
Novaqua HD, matowa w 100% farba akrylowa z certy�katem gwarancyjnym, 
urzekła już tysiące konsumentów. Odkryj setki dostępnych, niezwykle 
trwałych kolorów w katalogu Elewacje. Odwiedź najbliższy sklep z farbami CIN 
i zaplanuj prace remontowe.

I WSZYSTKO SI� ZMIENIA
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EMALIE I LAKIERYEMALIE I LAKIERY
PODKŁADY DO DREWNAPODKŁADY DO DREWNA

PODKŁADY DO METALIPODKŁADY DO METALI
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Masa do wyrównywania uszkodzonych 
powierzchni drewnianych, malowanych 
w systemach malarskich syntetycznych.

pierwsza warstwa 2 g.
ścieranie/druga warstwa 24 g.

wnętrza gotowy 
do użycia

1Kg

ŚRODEK GRUNTUJĄCY/ PODKŁAD 
AKRYLOWY DO DREWNA (18-050)

Środek gruntujący na bazie wody może 
być również stosowany jako podkład do 
drewna, wewnątrz i na zewnątrz. Wnika 
w głąb drewna.

11-13 m2/L
na warstwę

2-3x, 0% 2-3x, 0%

ŚRODEK GRUNTUJĄCY/PODKŁAD 
SYNTETYCZNY DO DREWNA (18-055)

Środek gruntujący syntetyczny może 
być również stosowany jako podkład 
do drewna, wewnątrz i na zewnątrz. 
Dobrze się rozprowadza i wnika w głąb 
drewna.

7-8 m2/L
na warstwę

1-2x 1-2x

wnętrza i na 
zewnątrz

gotowy 
do użycia

pierwsza warstwa 1 g.
odmalowanie 4-6 g.

2-3x, 20%

wnętrza i na 
zewnątrz

gotowy 
do użycia

pierwsza warstwa 2-3 g.
odmalowanie 24 g.

1-2x

0,75L - 4L

BIAŁY

0,75L - 4L

BIAŁYNOWOŚĆ

PODKŁAD AKRYLOWY DO METALU (18-060) 
Podkład do metali wodorozcieńczalny, 
do zastosowań we wnętrzach i na 
zewnątrz. Wspomaga przyczepność 
na metalach nieżelaznych i zapewnia 
ochronę metali żelaznych przed korozją.

10 m2/L
na warstwę

woda 1x, 0-3% 1x, 0-3%

PODKŁAD SZYBKOSCHNĄCY (18-065)
Podkład do metali nieżelaznych na 
bazie modyfikowanych żywic alkido-
wych i pigmentów antykorozyjnych bez 
zawartości metali ciężkich, przeznaczo-
ny do zapobiegania korozji.

11-12 m2/L
na warstwę

1x, 0-5% 1x, 0-5%wnętrza i na 
zewnątrz

pierwsza warstwa 45 min.
odmalowanie 8 g.

1x, 5% na zewnątrz pierwsza warstwa 15 min.
odmalowanie 2 g.

1x, 10%rozcień-
czacz

0,75L - 4L

SZARY

1L - 5L
15L

SZARY I KOLOR CZERWONEGO TLENKU ŻELAZA

SZPACHLA DO DREWNA (18-115)

BIAŁY



LAKIERY DO WNĘTRZLAKIERY DO WNĘTRZ

EMALIE I LAKIERYEMALIE I LAKIERY

LAKIERY NA ZEWNĄTRZLAKIERY NA ZEWNĄTRZ
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MOVIDUR SUPER SATYNOWY (12-330)

wnętrza 12-14 m2/L
na warstwę

MOVIDUR CLASSIC SATYNOWY (48-040)
Lakier syntetyczny (uretanowoalkidowy)
dekoracyjny do drewna do stosowania 
na zewnątrz. Chroni przed wilgocią i 
warunkami atmosferycznymi przy jed-
noczesnym zachowaniu dekoracyjnego 
wyglądu drewna wraz z upływem czasu.

wnętrza około 14 m2/L
na warstwę

2-3x 2-3x pierwsza warstwa 3 g.
odmalowanie 5-7 g.

MOVIDUR CLASSIC MATOWY (48-050)

wnętrza około 14 m2/L
na warstwę

2-3x 2-3x pierwsza warstwa 3 g.
odmalowanie 5-7 g.

gotowy 
do użycia

2x pierwsza warstwa 45 min.
odmalowanie 3 g.

gotowy 
do użycia

gotowy 
do użycia

0,75L - 4L

BEZBARWNY

0,75L - 4L

BEZBARWNY

0,75L - 4L

BEZBARWNY

MOVIDUR CLASSIC BŁYSZCZĄCY (48-010)
Lakier syntetyczny (uretanowoalkido-
wy). Polecany do lakierowania drzwi i 
innych elementów drewnianych oraz 
mebli we wnętrzach pomieszczeń. 
Charakteryzuje się dużą wytrzymałością 
mechaniczną i chemiczną.

wnętrza około 14 m2/L
na warstwę

2-3x 2-3x pierwsza warstwa 3 g.
odmalowanie 5-7 g.

gotowy 
do użycia

0,75L - 4L

BEZBARWNY

Lakier satynowy na bazie wody o wysokiej odpor-
ności mechanicznej i elastyczności, szczególnie 
polecany do lakierowania drewna szlachetnego. 
Tworzy warstwę odporną na ścieranie i na pro-
dukty do czyszczenia używane w gospodarstwie 
domowym oraz chemię gospodarczą.

Lakier matowy syntetyczny (uretanowoalki-
dowy). Polecany do malowania drzwi, innych 
konstrukcji drewnianych i mebli we wnę-
trzach. Tworzy warstwę odporną na ścieranie 
i na środki czystości używane w gospodar-
stwie domowym oraz chemię gospodarczą.

MARITIMO SUPER (12-310)
Lakier wodny, akrylowy, dekoracyjny 
do drewna na zewnątrz. Chroni przed 
wilgocią i warunkami atmosferycznymi 
przy jednoczesnym zachowaniu 
dekoracyjnego wyglądu drewna wraz z 
upływem czasu.

około 15 m2/L
na warstwę

2-3x pierwsza warstwa 1-3 g.
odmalowanie 8-10 g.

MARITIMO CLASSIC (40-010)
Lakier na bazie żywic syntetycznych do 
drewna. Zapewnia doskonałą trwałość 
drewna na zewnątrz. Chroni przed 
wilgocią i warunkami atmosferyczny-
mi przy jednoczesnym zachowaniu 
dekoracyjnego wyglądu drewna wraz z 
upływem czasu.

8-12 m2/L
na warstwę

na zewnątrz gotowy 
do użycia

na zewnątrz gotowy 
do użycia

3x pierwsza warstwa 6 g.
odmalowanie 24 g.

0,75L - 4L

BRĄZOWY, BEZBARWNY

0,75L - 4L

BRĄZOWY, BEZBARWNY



EMALIE I LAKIERYEMALIE I LAKIERY
BEJCE DO DREWNABEJCE DO DREWNA

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCEMATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE
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wnętrza i na 
zewnątrz

BEJCA KLASYCZNA SATYNOWA (40-025)
Satynowa powłoka dekoracyjna 
do drewna o doskonałej trwałości. 
Stosowana na zewnątrz, odporna i 
trwała w czasie. Świetnie się adaptuje 
do procesu rozszerzania i kurczenia się 
drewna, jest łatwa w konserwacji.

11-13 m2/L
na warstwę

BEJCA KRYJĄCA (12-390)
Wodna bejca kryjąca dekoracyjna do drewna, 
charakteryzująca się doskonałą trwałością. 
Stosowana do drewna na zewnętrz, łatwa 
w konserwacji. Wzmacnia naturalną fakturę 
drewna, pozwala mu oddychać, dzięki czemu 
jest ono bardziej odporne i wytrzymałe.

15 m2/L
na warstwę

wnętrza i na 
zewnątrz

2x pierwsza warstwa 5 g.
odmalowanie 24 g.

2x pierwsza warstwa 1-2 g.
odmalowanie 4-6 g.

gotowy 
do użycia

gotowy 
do użycia

0,75L - 4L

BEZBARWNA I 18 ODCIENI Z KATALOGU

0,75L - 4L

BEJCA SUPER SATYNOWA (12-355)

około 15 m2/L
na warstwę

wnętrza i na 
zewnątrz

gotowy 
do użycia

2-3x pierwsza warstwa 1-3 g.
odmalowanie 8-10 g.

0,75L - 4L

BEZBARWNA I 18 ODCIENI Z KATALOGU

15 m2/L
na warstwę

wnętrza i na 
zewnątrz

2-3x pow. 1-3 g.
ponowne mal. 8-10 g.

gotowy 
do użycia

0,75L - 4L

BEZBARWNA I 18 ODCIENI Z KATALOGU

LASUR SUPER HD (12-360)
Wysokowydajna akrylowa bejca do drewna o doskonałej trwałości na zewnętrznych powierzchniach drewnianych. 
Stworzona w innowacyjnej technologii UVPLUS, jest wyjątkowo odporna na promieniowanie słoneczne, tworzy 
bardzo wodoodporną i odporną na ścieranie powłokę zapobiegającą rozwojowi grzybów i wczesnemu starzeniu 
drewna, uwydatniając jego naturalne piękno. Dostępne w wersji bezbarwnej i 11 transparentnych kolorach.

— ochrona do 10 lat - doskonała trwałość
— łatwa w nakładaniu i pielęgnacji

BEZBARWNA I 11 ODCIENI Z KATALOGU

Wodna lakierobejca dekoracyjna do drewna, 
charakteryzująca się doskonałą trwałością. 
Stosowana do drewna na zewnętrz oraz 
wewnątrz. Wzmacnia naturalną  fakturę  
drewna, pozwala mu oddychać , dzięki cze-
mu jest ono bardziej odporne i wytrzymałe.

15 m2/L
na warstwę

2x pierwsza warstwa 3-5 g.
odmalowanie 24 g.

wnętrza i na 
zewnątrz

gotowy 
do użycia

0,75L - 4L

OLEJ TEKOWY (40-090)
Produkt do zabezpieczania drewna naturalnego, który chroni je przed warunkami atmosferycz-
nymi. Doskonały do  konserwacji drewna, ponieważ  idealnie wnika w  głąb.

— Odporny na promieniowanie UV
— Wodoodporny
— Zwiększa odporność na warunki atmosferyczne

BEJCA KLASYCZNA MATOWA (40-045)
Wodna bejca dekoracyjna do drewna 
o wykończeniu matowym. Doskonale 
impregnuje przed wilgocią i pozwala 
drewnu oddychać.

wnętrza 15-25 m2/L
na warstwę

2x pierwsza warstwa 4 g.
odmalowanie 24 g.

gotowy 
do użycia

0,75L - 4L

BEZBARWNA I 18 ODCIENI Z KATALOGU
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wnętrza i na 
zewnątrz

wnętrza i na 
zewnątrz

wnętrza i na 
zewnątrz

CINACRYL MATOWY (12-230)

12-15 m2/L
na warstwę

woda 1x, 10%
2-3x, 5%

1x, 10%
2-3x, 5%

pierwsza warstwa 1 g.
odmalowanie 6 g.

2-3x, 15%0,75L - 4L
15L

BIAŁY I KOLORY

CINACRYL SATYNOWY (12-220)

12-15 m2/L
na warstwę

woda 1x, 10%
2-3x, 5%

1x, 10%
2-3x, 5%

pierwsza warstwa 1 g.
odmalowanie 6 g.

2-3x, 15%0,75L - 4L
15L

BIAŁY I KOLORY

SINTECIN MATOWY (48-272)

14-16 m2/L
na warstwę

2-3x 2-3xwnętrza i na 
zewnątrz

gotowy 
do użycia

pierwsza warstwa 3-4 g.
odmalowanie 16-24 g.

2-3x0,75L - 4L

BIAŁY I KOLORY

SINTECIN SATYNOWY (48-261)

14-16 m2/L
na warstwę

2-3x 2-3xwnętrza i na 
zewnątrz

gotowy 
do użycia

pierwsza warstwa 3-4 g.
odmalowanie 16-24 g.

2-3x0,75L - 4L

BIAŁY I KOLORY

SINTECIN BŁYSZCZĄCY (48-251)

14-16 m2/L
na warstwę

2-3x 2-3xwnętrza i na 
zewnątrz

gotowy 
do użycia

pierwsza warstwa 3-4 g.
odmalowanie 16-24 g.

2-3x0,75L - 4L

BIAŁY I KOLORY

CINACRYL BŁYSZCZĄCY (12-200)

12-15 m2/L
na warstwę

woda 1x, 10%
2-3x, 5%

1x, 10%
2-3x, 5%

pierwsza warstwa 1 g.
odmalowanie 6 g.

2-3x, 15%0,75L - 4L
15L

BIAŁY I KOLORY

Emalia akrylowa na bazie wody o bardzo wyso-
kiej odporności, łatwo zmywalna, do stosowa-
nia na ścianach wewnętrznych, jak również do 
drewna i metalu we wnętrzach i na zewnątrz. 
Szybkoschnąca, o mniej intensywnym zapachu 
od emalii na bazie rozpuszczalników.

Bardzo wytrzymała, zmywalna emalia 
akrylowa na bazie wody, stosowana na 
ściany wewnętrzne jak również do drewna 
i metalu we wnętrzach i na zewnątrz. Szyb-
koschnąca, o mniej intensywnym zapachu 
od emalii na bazie rozpuszczalników.

Bardzo wytrzymała, zmywalna emalia 
akrylowa na bazie wody do stosowania na 
ściany wewnętrzne oraz  na metale znajdu-
jące się w pomieszczeniach i na zewnątrz. 
Szybkoschnąca, o mniej intensywnym za-
pachu od emalii na bazie rozpuszczalników.

Wysokiej jakości emalia syntetyczna przezna-
czona do ochrony i dekoracji drewna, metali 
na powłokach wewnętrznych i zewnętrz-
nych. Emalia o matowym wykończeniu, 
dostępna w tysiącach kolorów. Bardzo łatwo 
się ją nakłada i zapewnia doskonałe krycie.

Wysokiej jakości emalia syntetyczna do 
ochrony i dekoracji drewna, metali w 
pomieszczeniach i na zewnątrz. Zapew-
nia satynowe wykończenie, jest dostęp-
na w tysiącach kolorów. Bardzo łatwo się 
ją nakłada i zapewnia doskonałe krycie.

Wysokiej jakości emalia syntetyczna przezna-
czona do ochrony i dekoracji drewna oraz me-
tali w pomieszczeniach i na zewnątrz. Zapew-
nia błyszczące wykończenie, jest dostępna w 
szerokiej gamie kolorów. Bardzo łatwo się ją 
nakłada i zapewnia doskonałe krycie.

NOWOŚĆ

SINTECIN METALICZNY (40-245)
Wysokiej jakości emalia syntetyczna 
przeznaczona do ochrony i dekoracji 
drewna, metali i ścian w pomieszcze-
niach oraz metali na zewnątrz. Dostęp-
na w pięciu kolorach o błyszczącym 
metalicznym wyglądzie.

12-14 m2/L
na warstwę

2x 2xwnętrza i na 
zewnątrz

rozcień-
czacz

pierwsza warstwa 3 g.
odmalowanie 24 g.

2x, 15%0,75L

STAL SZCZOTKOWANA, GŁADKIE ZŁOTO, BRĄZ I POSTARZANY BRĄZ

woda

AC-THANE SATYNOWY (12-260)
Wysokiej jakości lakier akrylowy. Formuła wzbogacona 
poliuretanem, do ochrony drewna i metali, wewnątrz 
i na zewnątrz. Zapewnia łatwe nakładanie i szybkie 
schnięcie. Satynowe wykończenie. Dostępne w kilku 
kolorach. Dwie warstwy tego samego dnia. Doskonała 
siła krycia. Mało intensywny zapach i duża trwałość.

14-16 m2/L
na warstwę

2-3x 2-3xwnętrza i na 
zewnątrz

pierwsza warstwa 30 min
odmalowanie 6 h

2-3x, 
max 5%

0,75L - 4L

BIAŁY I KOLORY
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EMALIA CINOFER KUTE ŻELAZO (62-760)
Emalia syntetyczna w żelu o wykoń-
czeniu przypominającym kute żelazo, 
do bezpośredniego stosowania na 
podłożach żelaznych, bez podkładu, we 
wnętrzach i na zewnątrz.

6-8 m2/L
na warstwę

2x, 0% 2x, 0%wnętrza i na 
zewnątrz

rozcień-
czacz

pierwsza warstwa 5 g.
odmalowanie 24 g.

2x, 0-15%0,75L - 4L

KOLORY Z KATALOGU

8-10 m2/L
na warstwę

2x, 0-5% 2x, 0-5%wnętrza i na 
zewnątrz

rozcień-
czacz

pierwsza warstwa 6 g.
odmalowanie 24 g.

2x, 0-13%0,75L - 4L

EMALIA CINOFER Z POŁYSKIEM (38-200)
Emalia syntetyczna błyszcząca do bezpośredniego stosowania na podłożach żelaznych, bez 
podkładu, we wnętrzach i na zewnątrz.

— Dobra ochrona przed korozją
— Dobra twardość
— 2 w 1, podkład i wykończenie

BIAŁY I KOLORY
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Ochroń się przed wilgocią



OCHRONA PRZED WILGOCIĄOCHRONA PRZED WILGOCIĄ
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PRODUKTY WODOSZCZELNEPRODUKTY WODOSZCZELNE
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wnętrza i na 
zewnątrz

HIDRO WB ELEWACJE (17-610)
Hydrofobizator wodorozcieńczalny 
na bazie silanów i siloksanów w 
emulsji, przeznaczony do porowatych 
i niepopękanych materiałów na 
elewacjach zewnętrznych. Białawy 
podczas aplikacji i przezroczysty po 
wyschnięciu.

4-6 m2/L
na warstwę

czas schnięcia 2 g.

HIDRO WB DACHY (17-630)
Hydrofobizator uszczelniający na bazie 
emulsyjnej syntetyczno-silikonowej 
do stosowania na porowate materiały 
dachowe.

4-6 m2/L
na warstwę

1x 1x

HIDRO SB PODŁOŻA (17-650)
Hydrofobizator na bazie rozpuszczalnika 
i żywic silikonowych. Stosowany  do im-
pregnacji porowatych materiałów pod-
łogowych. Chroni przed przedostaniem 
się wody i niekorzystnym działaniem 
warunków atmosferycznych. 

4-6 m2/L
na warstwę

na zewnątrz gotowy 
do użycia

1x 1x na zewnątrz gotowy 
do użycia

czas schnięcia 2 g.1x

gotowy 
do użycia

czas schnięcia 2 g.1x 1x

1L - 5L
25L

BEZBARWNY

1L - 5L
25L

BEZBARWNY

1L - 5L
25L

BEZBARWNY

PODKŁAD PRZECIW WYKWITOM (17-680)
Podkład na bazie wody, który pozwala 
opóźnić pojawienie się wykwitów 
solnych.

PREPARAT USZCZELNIAJĄCY PRZECIW 
WYKWITOM (17-685)

Podkład na bazie rozpuszczalnika, 
który pozwala opóźnić  pojawienie się  
wykwitów solnych.

2,5 m2/L
na warstwę

2x 2x pierwsza warstwa 1 g.
odmalowanie 24 g.

10-14 m2/L
na warstwę

1x 1x pierwsza warstwa 1 g.
odmalowanie 16 g.

wnętrza i na 
zewnątrz

gotowy 
do użycia

wnętrza i na 
zewnątrz

gotowy 
do użycia

1L - 5L

BIAŁY
1L - 5L

BIAŁY

1-4 m2/L
na warstwę

na zewnątrz gotowy 
do użycia

czas schnięcia 2 g.1x 1x1L - 5L
25L

HIDRO SB ELEWACJE (17-620)
Hydrofobizator silikonowy na bazie rozpuszczalnika. Zalecany do impregnacji materiałów poro-
watych, stosowanych do elewacji. O przezroczystym wykończeniu.

— Zapobiega przedostawaniu się wody
— Zapewnia głęboką hydroizolację, dzięki czemu skutecznie uszczelnia
— Zapobiega gromadzeniu się brudu i pleśni
— Nie zmienia wyglądu elewacji

BEZBARWNY
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wnętrza i na 
zewnątrz

gotowy 
do użycia

ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA (17-670)
Zaprawa uszczelniająca jest wodoszczel-
ną powłoką dwuskładnikową (proszek 
i żywica), która nadaje się do izolacji 
powierzchni narażonych na zmiany 
wynikające z nacisku i kontr-nacisku.

3-4
Kg/m2

2x czas schnięcia 4-8 g.10Kg

SZARY

IMPER FUNDAMENTY (17-695)
Emulsja bitumiczna wykorzystywana 
do ochrony powierzchni betonowych, 
żelaza i drewna.

wnętrza 1
Kg/m2

woda pierwsza warstwa 6 g.
odmalowanie 24 g.

1x, 50%
2-4x, 0%

1x, 50%
2-4x, 0%

5Kg
20Kg

CZARNY

1-3 m2/L
na warstwę

woda 1x, 50%
3-4x, 0%

1x, 50%
3-4x, 0%

na zewnątrz pierwsza warstwa 3 g.
odmalowanie 24 g.

1L - 5L
15L

2x

IMPERFLEX DACHY (17-600)
Akrylowa powłoka światłoutwardzalna do ochrony dachów i tarasów. Posiada dobrą elastycz-
ność, stanowi doskonałą barierę przeciw wodzie.

— Ochrona przed wilgocią
— Podkład izolujący
— Podłoże odporne na grzyby i glony

BIAŁY, SZARY, DACHÓWKA
* Technologie Thermocin dostępna wyłącznie w kolorze białym.

IMPERFLEX R700 (17-700)
Żywica do zmieszania z cementem 
portlandzkim w celu uzyskania 
elastycznej, wodoodpornej zaprawy 
o dobrej przyczepności do różnego 
rodzaju podłoży. Zalecany do balkonów, 
tarasów i fasad.  
* Żywotność mieszaniny: max. 2 godz

Imperflex R700 1L
Coment Portland 1kg

1-6
m2/L/c

2-3x 2-3xna zewnątrz odmalowanie 24 h2-3x5L - 15L
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I WSZYSTKO SIĘ ZMIENIA

PRZED: WYSTAWIONY NA DZIAŁANIE WODY PO: CHRONIONY PRZED WODĄ

Aquastop to linia produktów wodoodpornych firmy CIN. Od hydroizolacji 
po środki hydrofobowe, w tym zaprawy i podkłady. Aquastop firmy CIN 
oferuje wszystkie rozwiązania, które skutecznie zwalczają wilgoć i 
problemy z infiltracją na wszystkich powierzchniach.

Aquastop z CIN: Ochrona przed wilgocią
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wnętrza i na 
zewnątrz

FARBA TABLICOWA (19-900) FARBA MAGNETYCZNA (19-910)

wnętrza 6 m2/L
na warstwę

2-3x 2-3x pierwsza warstwa 4 g.
odmalowanie 24 g.

gotowy 
do użycia

0,75L

Wodorozcieńczalna farba matowa, zapro-
jektowana do przekształcenia powierzchni 
ściany w tablicę.
- Służy do rysowania kredą i łatwo się czyści
- Łatwa w aplikacji
- Niskozapachowa

Wodorozcieńczalna farba, zaprojektowana dla 
nadania właściwości magnetycznych ścianie. Po 
nałożeniu na ścianę pozwala magnesom przycze-
pić się do niej. Może być pokryta wodorozcień-
czalną farbą w dowolnym kolorze. - Efekt magne-
tyczny - Łatwa w aplikacji - Niskozapachowa

wnętrza 10-14 m2/L
na warstwę

2-3x 2-3x pierwsza warstwa 30 min.
odmalowanie 3-4 g.

gotowy 
do użycia

0,75L

11-14 m2/L
na warstwę

woda 2x, 5-10% 2x, 5-10% pierwsza warstwa 20 min.
odmalowanie 2 g.

2x, 5%0,75L - 4L
15L

BIAŁY I KOLORY

BETOCIN WB (12-565)
Akrylowy lakier wodorozcieńczalny do ochrony 
i dekoracji betonu do wewnątrz i na zewnątrz, o 
dobrej odporności na warunki atmosferyczne. 
Betocin WB to wysokiej jakości lakier posiada-
jący oznaczenie CE, oznaczające, że Betocin WB 
spełnia wymagania normy, przyczyniając się 
do zwiększenia ochrony powierzchni betonu 
przed czynnikami atmosferycznymi, zapewnia-
jąc maksymalną ochronę i wysoką trwałość.



w
w

w
.t

ip
o

g
ra

fi
al

es
sa

.p
t

CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S. A.
Av de Dom Mendo nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal 
T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com
www.cin.com

Twoja osoba do kontaktu

0C
B

R
O

 P
L0

1 
10

 –
 0

9/
20

20
 –

 €
 3

,8
0 

(iv
a 

nã
o 

in
cl

uí
do

)

CIN VALENTINE, S.A.U.
P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España
T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com

PINTURAS CIN CANARIAS, S.A.U.
P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife - España
T +34 922 505 330 - customerservice@cin.com

CIN CELLIOSE, S.A. - Division CIN Déco
Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France
T +33 (0) 4 72 39 77 35 - customerservice.fr@cin.com

CIN COATINGS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Parkowa 63A - 05-806 Pęcice Małe - Polska
T +48 22 8 68 10 68 - T +48 509 394 938 - customerservice.pl@cin.com

TINTAS CIN ANGOLA, S.A.
Rua Pedro Álvares Cabral, 21 - Cx. Postal 788 - Benguela - Angola
+244 272 235 059 - customerservice.ao@cin.com

TINTAS CIN DE MOÇAMBIQUE, S.A.
Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique
+258 21 748 012 - customerservice.mz@cin.com


