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Spoločnosť RENOJAVA s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1991.

Predmetom podnikania je obchod s náterovými hmotami ako sú laky, vosky, 
oleje a moridlá na drevo, priemyselne náterové hmoty na konštrukcie, 
náterové hmoty na steny, fasády, produkty pre automobilový sektor a iné 
atypické a špeciálne dekoratívne a funkčné materiály. Predávame výrobky 
pre profesionálov i bežných maloobchodných spotrebiteľov.

Vývoj firmy je charakteristický prispôsobovaním sa moderným potrebám 
zákazníka. Skvalitňujeme, inovujeme a rozširujeme portfólio produktov. 
Vytvorili sme centrum komplexnej obsluhy zákazníka, t.j. nielen ponuka 
náterových hmôt, ale aj pomocné náradie, striekacia technika, nástroje 
pre aplikáciu náterov a tónovane náterových hmôt podľa požiadaviek.

Disponujeme firemnou predajňou v Prešove, rozvíjame obchodné aktivity 
prostredníctvom vlastných eshopov. Vybudovali sme veľkoobchod 
pokrývajúci nielen Slovensko, ale aj okolité štáty.

Nezabúdame ani na priemyselných spracovateľov ocele a dreva, ktorým 
dodávame náterové hmoty na mieru. Veľakrát s nami konzultujú aplikačné 
postupy, čím prispievame k rozvoju kvalitných náterov a pomáhame firmám 
dosiahnuť najvyššiu kvalitu výsledných produktov.

Expanziu firmy vedie prepracovaná stratégia inovácií. Doma i v zahraničí 
je RENOJAVA s.r.o. zárukou spokojnosti, odbornosti, serióznosti 
a profesionálneho prístupu. Veľký dôraz je venovaný komunikácii a flexibilite 
služieb zákazníkom.

Ing. František Jaš, CSc

zakladateľ a majiteľ spoločnosti
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drevo

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Firma vznikla v roku 1878 ako predajca dreva a stavebných materiálov. Zásadný bol 
rok 1964 - založenie divízie pre nátery na drevo. Filozofiu firmy nachádzame v motte - 
slovo „form“ nesie význam vysokého technického štandardu produktov, zatiaľčo „farbe“ 
znamená bezpečnosť a ekologickú nezávadnosť náterov na drevo.

Osmo kladie veľký dôraz na výskum a vývoj. Podstatná časť sortimentu je vyrábaná 
technologickým spracovaním prírodných surovín. Firma získala uznanie v podobe 
vysoko relevantných certifikátov - napr. EN 71.3 (vhodné pre detské hračky), DIN 53160 
(odolné voči potu a slinám), DIN EN ISO 9001:2000 (kvalitný manažment riadenia 
výroby) a 14001 (ekologické manažérske systémy).

V Nemecku má firma viac ako 2 500 distribútorov - svedčí to o dopyte po kvalitných 
produktoch Osmo.
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cca 24 m2 / l
(1 náter)

cca 40 – 50 m2 / l
(1 náter)

24 – 48 m2 / l
(1 náter)

8 –10 hodín cca 24 hodín

cca 12 hodín

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINÁL

Bezfarebný náter určený na ošetrenie všetkých typov drevených 
podláh, dosiek OSB podľa DIN 18356 a nábytku. Je vhodný aj na 
korkové podlahy a vďaka svojej priľnavosti aj na neglazúrované 
dlaždice.

• na báze prírodných rastlinných olejov

• lesklý / hodvábne lesklý / polomatný / matný

• nepraská, neolupuje sa

• oderu odolný, vodoodpudivý

• vytvára na dotyk príjemný povrch

• jednoduchá aplikácia bez základovania

• odolný proti ošľapávaniu

• odolný voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaju, 
ovocnej šťave, mlieku a vode

    bezfarebný / farebný / protišmykový / rapid / expres

OLEJOVÉ MORIDLO

Transparentný alebo intenzívne zafarbený základný náter špe-
ciálne určený na profesionálne tónovanie drevených podláh, 
podláh z OSB dosiek, korkových podláh, schodov a nábytku bez 
viditeľných prechodov po zaschnutí.

• na báze prírodných rastlinných olejov

• na profesionálne použitie

• odolné voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaju, 
ovocnej šťave, mlieku a vode

• nepraská, neolupuje sa

• vodoodpudivý

• transparentný (1 náter) / intenzívny (2 nátery)

    10 odtieňov

2K OLEJ NA DREVO

Vysoko kvalitný, matný, transparentný dvojzložkový olej na ošet-
renie silno namáhaných drevených parkiet, masívnych podláh, 
paluboviek a schodov v interiéri. Je určený hlavne na profesio-
nálne použitie.

• na báze prírodných rastlinných olejov

• bez obsahu rozpúšťadiel

• na silno namáhané podlahy

• pre profesionálov

• postačuje 1 náter

• vytvára mikroporéznu vrstvu

• odolný voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaju, 
ovocnej šťave, mlieku a vode

    bezfarebný / farebný (10 odtieňov)

UVIWAX® UV OCHRANA

Vosková povrchová úprava dreva s UV ochranou. Chráni lignín 
v dreve pred škodlivým UV žiarením. Prirodzené žltnutie dreva 
je výrazne znížené a prirodzený tón dreva sa zachováva dlhšie. 
Na obklady stien, stropov, skrinky a dvere vo vnútorných priesto-
roch. Je vhodný pre všetky ľahko sfarbené dreviny.

• UV ochrana dreva

• vodoodpudivý, oderu odolný

• samostatný náter (nekombinuje sa s inými nátermi)

• hodvábne lesklý

• nepraská, neolupuje sa

• suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny

• vhodný na detské hračky

    bezfarebný / biely

cca 16 m2 / l
(1 náter)

3 – 4 hodiny
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cca 24 m2 / l 
(1 náter)

cca 12 hodín

8 – 10 hodín1 – 3 hodiny

cca 24 m2 / l
(1 náter)

cca 24 m2 / l
(1 náter)

DEKORAČNÝ VOSK NA APLIKÁCIU 

STRIEKANÍM

Vysoko kvalitný transparentný alebo krycí náter vyvinutý na profesi-
onálne použitie a aplikáciu striekaním. Rozžiari drevo a zvýrazní jeho 
prírodný charakter. Jednoduchá aplikácia bez základovania a me-
dzibrúsenia na obloženie stien, lišty, nosníky, dvere a iné. Je vhodný 
tiež na OSB dosky a MDF.

• na báze prírodných rastlinných olejov a voskov

• na profesionálne použitie

• vodoodpudivý, oderu odolný, nepraská, neolupuje sa

• lesklý / hodvábne lesklý / polomatný / matný

• odolný proti ošľapávaniu

• odolný voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaju, ovocnej 
šťave, mlieku a vode

• vhodný na detské hračky aj ako protišmyková varianta

    bezfarebný / biely

TOP OLEJ

Špeciálna kombinácia oleja a vosku na úpravu povrchu nábytku a 
pracovných plôch vyrobených z masívu alebo lepeného dreva (napr. 
kuchynské pracovné dosky, stoly, regály a pod.). Vhodný aj na korok, 
OSB dosky, terakotové a iné neglazované keramické dlaždice.

• na báze prírodných rastlinných olejov a voskov

• vodoodolný

• vytvára tvrdý a odolný povrch

• jednoduchá údržba

• hodvábne lesklý/ matný

• odolný voči bežným domácim chemikáliám a škvrnám

• vhodný na detské hračky

• bezpečný pri kontakte s potravinami

    bezfarebný / 5 odtieňov

TERASOVÝ OLEJ

Transparentný náter na ochranu a údržbu drevených terás, záhrad-
ného nábytku, plotov z ihličnatých a ušľachtilých drevín. Povrchová 
úprava umožňuje drevu dýchať, obmedzuje praskanie a napučanie 
dreva.

• na báze prírodných rastlinných olejov

• polomatný

• vysoko odolný voči rôznym poveternostným podmienkam

• vodoodolný

• UV ochrana (okrem bezfarebného)

• nepraská, neolupuje sa a netvorí šupinky

• jednoduchá aplikácia, bez základovania

• suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny

• vhodný na detské hračky

    bezfarebný / 9 odtieňov / protišmykový

cca 12 hodín

cca 26 m2 / l
(1 náter)

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZÚRA

Inovatívna dlhodobá ochrany vonkajšieho dreva na báze oleja (pe-
netrácia + lazúra). Počas desaťročí sa osvedčila v extrémnych klima-
tických podmienkach. Ideálna pre povrchy ako dvere, okná, okenice, 
obklady z dreva, balkóny, ploty, prístrešky a letné domčeky.

• na báze prírodných rastlinných olejov

• polomatná, transparentná

• odoláva extrémnym poveternostným podmienkam

• vodoodolná

• UV ochrana (okrem bezfarebného)

• nepraská, neolupuje sa

• preventívna ochrana proti plesniam, riasam a hubám

• jednoduchá aplikácia, bez základovania

    bezfarebný / 18 odtieňov
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10 – 12 hodín

cca 12 hodín

cca 26 m2 / l
(1 náter)

cca 5 – 6 m2 / l 
(1 náter)

VIDIECKA FARBA

Vysoko odolná krycia farba na drevo. Umožňuje drevu dýchať, ob-
medzuje napučanie a vysušovanie dreva. Prekrýva prirodzenú far-
bu dreva, ale zanechá jeho štruktúru. Na drevené konštrukcie, na 
ploty, zásteny, prístrešky, záhradné domčeky a záhradný nábytok.

• na báze prírodných rastlinných olejov

• pololesklá, krycia a vodoodolná

• vysoko odolná voči počasiu a UV žiareniu

• nepraská, neolupuje sa a netvorí šupinky

• jednoduchá aplikácia, bez základovania

• suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny

• vhodný na detské hračky

• aj vo verzií na striekanie (biela)

    19 odtieňov

IMPREGNÁCIA DREVA WR

Bezfarebný ochranný impregnačný náter na vonkajšie drevo 
bez priameho kontaktu so zemou. Ideálny na okná, rolety, dve-
re, prístrešky, altánky, mreže, záhradný nábytok a pod. Neslúži 
ako samostatný náter.

• účinná prevencia pred škodlivými organizmami

• zabraňuje napadnutiu drevokazným hmyzom

• zabraňuje hnilobe dreva, modraniu dreva

• obmedzuje napučanie a vysušovanie dreva

• po vyschnutí ostáva bez zápachu

    bezfarebná / číra

3 – 5 hodín

cca 12 hodín

cca 16 m2 / l
(1 náter)

cca 24 m2 / l
(1 náter)

ZÁHRADNÁ A FASÁDNA FARBA

Krycia farba na drevo, odolná voči vonkajším poveternostným pod-
mienkam a UV žiareniu. Je určená na akékoľvek drevo vo vonkajšom 
prostredí, na balkóny, drevené okenice, ploty, záhradné domčeky, ná-
bytok, na prístrešky a pod.

• vodouriediteľná

• rýchloschnúca

• krycia, ale priedušná

• UV stabilná

• extrémne odolná voči poveternostným vplyvom

• vodoodolná

• suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny

• vhodný na detské hračky

    15 odtieňov

PRIEMYSELNÁ LAZÚRA

Dekoratívny náterový systém na drevo do vonkajších priestorov urče-
ný na profesionálne použitie. Prírodné oleje preniknú hlboko do dreva, 
uchovajú drevo zdravé a elastické a nenechajú ho vyschnúť. Ochráni 
obloženie fasád, drevené šindle, balkóny, okná, okenice, žalúzie, dre-
vené konštrukcie, drevené domčeky, kvetináče, ploty, pergoly, drevené 
rošty ... atď.

• na báze prírodných rastlinných olejov

• polomatná, transparentná / krycia

• zvýrazňuje štruktúru dreva

• vysoko odolná voči poveternostným vplyvom

• UV ochrana (okrem bezfarebnej) a vodoodpudivosť

• nepraská, neodlupuje sa a netvorí šupinky

• mikroporézna, umožňuje drevu prirodzene dýchať

• zabraňuje napučaniu a zosychaniu dreva

    bezfarebná / 7 odtieňov
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Naturalis Oils
Slovenská firma RENOJAVA s.r.o. prišla na trh so zaujímavým projektom vlastných 
naturálnych (prírodných) olejov a voskov na ochranu a dekoračnú povrchovú úpravu 
výrobkov z dreva v interiéri aj v exteriéri, ktorým reaguje na potreby zákazníkov. 
Vedúcim výroby a výskumu je Ing. František Jaš, CSc. - zakladateľ a majiteľ firmy 
RENOJAVA s.r.o.

12 – 20 m2 / l
(1 náter)

cca 24 hodín

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ

Používa sa na ošetrenie všetkých druhov parkiet a nábytku v interiéri s nor-
málnym i vysokým zaťažením.

• vodoodpudivý a oteruvzdorný

• polomatný

• vysoký obsah sušiny

• bráni usadzovaniu nečistôt

• jednoduchá aplikácia

              bezfarebný / farebný (14 odtieňov)
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15 – 25 m2 / l
(1 náter)

24 – 48 hodín

DEKORAČNÝ ĽANOVÝ OLEJ

Používa sa na ošetrenie všetkých druhov drevených povrchov v interiéri. Je 
vhodný na obklady, trámy, podhľady, zrubové steny, stolové dosky, dvere, ná-
bytok a pod.

• zvýrazňuje prirodzenú kresbu dreva

• príjemný matný povrch

• 100 % obsah sušiny

• väčšinou stačí jedna vrstva náteru

              bezfarebný / farebný (9 odtieňov)

cca 30 m2 / l
(1 náter)

cca 24 hodín

OLEJ NA DREVENÉ VÝROBKY V KUCHYNI

Prírodný olej na údržbu dreveného kuchynského riadu (pracovné / krájacie 
dosky, šalátové misy, podnosy na pizzu, varešky a pod.), ktorý je v priamom 
kontakte s potravinami.

• testovaný a schválený pre styk s potravinami podľa 
štandardov LFGB

• bez zápachu

• matný

• zachováva a oživuje prírodný vzhľad dreva

• 100 % obsah sušiny

• priateľský k životnému prostrediu - NATURE 
FRIENDLY

• Certifikát EN 71-3 - Bezpečnosť detských hračiek

              bezfarebný
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10 – 20 m2 / l
(1 náter)

12 – 14 hodín

TERASOVÝ OLEJ

Tradičná zmes prírodných olejov a nearomatizovaného rozpúšťadla, tzv. „vysy-
chavý olej“, ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom. Je vhodný na všetky 
typy drevín, mäkké, tvrdé i špeciálne druhy dreva, ako je napr. tík a agát. Po-
skytuje vynikajúcu ochrana pre terasové dosky, záhradný nábytok, altánky, 
pergoly, fasády.

• chráni proti vode a vplyvu počasia

• polomatný

• redukuje účinok UV žiarenia (okrem bezfarebného)

• krásne zvýrazňuje štruktúru dreva

              bezfarebný / farebný (6 odtieňov)

15 – 30 m2 / l
(1 náter)

24 – 48 hodín

TUNGOVÝ OLEJ

Prírodný olej vylisovaný z orechov tungového stromu, tiež nazývaný čínsky 
drevný olej vhodný na všetky typy drevín vrátane bambusu a iné exotické dre-
viny (teak, akácia, mahagón...). Ideálny na zvislé plochy ako sú fasády, ploty, 
altánky, pergoly, okná.

• spevní drevo a zanechá pekný, príjemne matný 
elastický povrch

• krásne zvýrazní štruktúru dreva

• chráni drevo pred zosychaním a tvorbou prasklín

• umožňuje drevu dýchať

• chráni proti vode a oderu

• napustený povrch odoláva žltnutiu, vode a plesniam

• vysoký obsah sušiny

              bezfarebný / farebný (17 odtieňov)

10 – 20 m2 / l
(1 náter)

12 – 24 hodín

TÍKOVÝ OLEJ

Olej vyrobený podľa tradičnej receptúry zo zmesi prírodných olejov a nea-
romatizovaného rozpúšťadla, tzv. „vysychavý olej“, ktorý zasychá oxidáciou 
vzdušným kyslíkom. Je vhodný na všetky typy drevín, mäkké, tvrdé i špeciálne 
druhy dreva, ako je napr. tík a agát. Poskytuje vynikajúcu ochrana pre záhrad-
ný nábytok, altánky, pergoly, fasády.

• chráni proti vode a vplyvu počasia

• redukuje účinok UV žiarenia (okrem bezfarebného)

• matný

• krásne zvýrazňuje štruktúru dreva

              bezfarebný / farebný (17 odtieňov)
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10 – 20 m2 / l
(1 náter)

cca 24 hodín

IMPREGNAČNÝ OLEJ

Vysokohodnotný olej na všetky druhy výrobkov z dreva. Preniká hlboko do 
dreva. Je vhodný na impregnáciu surového dreva, na hrubo rezané a extra 
savé druhy dreva a tiež na impregnáciu zadnej (spodnej) strany drevených 
obkladov a podláh.

• na báze rýchloschnúcich olejov, bez rozpúšťadla

• reguluje absorbciu vlhkosti

• predlžuje životnosť dreva

• nepoužíva sa ako samostatný náter

• ideálny v kombinácii s Tíkovým alebo Tvrdým 
voskovým olejom

              bezfarebný

8 – 10 m2 / l
(1 náter)

cca 24 hodín

ODŠEĎOVAČ DREVA

Prostriedok na odšedenie / oživenie zvetraného, zošednutého dreva na tera-
sách, fasádach a záhradnom nábytku.

• na vodnej báze

• bez brúsenia

• jednoduché a rýchle použitie

• bezpečný k záhrade a rastlinám

• priaznivý k životnému prostrediu

• EN 71-3 Osvedčenie o bezpečnosti hračiek.
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Böhme AG
Böhme AG je švajčiarsky špecialista na vývoj a výrobu produktov na finálnu úpravu 
dreva. Ako výrobca inovatívnych náterových a lakovacích systémov je už 150 rokov 
spoľahlivým a kompetentným partnerom pre stavebné a renovačné projekty. 
Spokojnosť, kvalita, úprimnosť, rešpekt a udržateľnosť voči ľuďom a prírode sú 
hodnoty, ktoré táto spoločnosť uplatňuje. Böhme AG ako nezávislý rodinný podnik 
nepretržite rozvíja svoju stratégiu a produkty už od roku 1866.

Unikátne švajčiarske nanoskopické ochranné a dekoratívne lazúry na báze vosku, oleja 
a vody na dlhodobú ochranu dreva.
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SUNCARE JETMATT

Unikátna, vysokokvalitná, HIGH-TECH ochrana interiérového 
dreva pred účinkami slnečného žiarenia. Je určená na priemysel-
né aj ručné natieranie mäkkého dreva (obklady, profilové dosky, 
panely ...atď.).

• na vodnej báze

• VOC < 3 %

• matný

• účinne chráni drevo pred žltnutím a tmavnutím

• uchováva prirodzený vzhľad dreva

• dobrá všeobecná chemická odolnosť

• možnosť zakúpenia Testovacieho boxu

    bezfarebná / 4 biele transparentné odtiene

6 – 8 m² / l
(1 náter)

4 – 6 hodín

FIXCOLOR

Špeciálny základný izolačný náter na vodnej báze. Používa sa 
ako izolačná vrstva na dreviny bohato obsahujúcich triesloviny 
(dub, gaštan, kanadský červený céder a iné tropické tvrdé drevo), 
ktoré je potrebné zafixovať. Tieto triesloviny (tanín) robia drevo 
odolným voči napadnutiu hubami a chránia ho proti hnilobe.

• fixuje kyselinu trieslovú v dreve

• izoluje drevo pred nikotínovými a dymovými škvrnami

• zlepšuje priľnavosť nasledujúcich vrstiev náteru

• zabraňuje žltnutiu

• veľmi dobrá priľnavosť

• vodouriediteľný a nezapácha

• VOC < 3 %

    bezfarebný / biely

6 – 10 m² / l
(1 náter)

4 – 6 hodín

JETFINISH

Moderný, ľahký, vodou riediteľný lak na priemyselné dokončo-
vanie masívnych drevených profilových dosiek (obloženie) a pre 
interiérový dizajn všeobecne. Dodáva drevu prirodzený vzhľad a 
vytvára odolný povrch porovnateľný s vysokokvalitnými nitroce-
lulózovými lakmi na báze rozpúšťadiel.

• na vodnej báze

• pololesklý / matný

• rýchloschnúci a vysokoplniaci

• VOC < 3 %

• šetrný k životnému prostrediu

• vynikajúca chemická a mechanická odolnosť (nábytkový 
štandard)

• vysoká priehľadnosť

    bezfarebný

8 – 12 m² / l
(1 náter)

4 – 6 hodín

WOODCARE UV

Náter s vysokou UV ochranou vonkajšieho dreva. Vytvára vodo-
odpudivý povrch, ktorý fixuje ochrannú impregnáciu SunCare 
900 a tak pomáha udržiavať prirodzený odtieň dreva bez žltnutia 
vplyvom UV žiarenia. Pigmentácia zvyšuje UV ochranu náteru. 
Vhodný na mäkké i tvrdé drevo, na pergoly, drevené obklady, zá-
hradné domčeky...

• na vodnej báze

• drevo si zachováva prirodzený vzhľad

• veľmi vysoká UV ochrana (bezfarebný len na kryté drevo)

• vodoodpudivý a znižuje tvorbu vodných škvŕn

• VOC < 3 %

• šetrný k životnému prostrediu

• hodvábne matný, transparentný

    bezfarebný / farebný (9 odtieňov)

7 – 10 m² / l
(1 náter)

4 – 6 hodín
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SUNCARE 900

Vysoko kvalitná impregnácia s extrémne vysokým UV ochranným 
faktorom pre drevo v exteriéri. Tento vysoko aktívny stabilizátor 
sfarbovania bezfarebného i farebne upraveného dreva predlžuje 
životnosť bezfarebných i farebných lazúrových náterov.

• chráni lignín pred fotooxidáciou

• zabezpečuje vysokú priľnavosť a životnosť náterového 
systému

• efektívne chráni pred žltnutím dreva

• vytvára synergický ochranný efekt spolu s radou WoodCare 
a PerlColor

• nevytvára žiadny film

• jednoduchá práca

• pri bezfarebnej úprave dreva zvyšuje výrazne životnosť 
náterového systému

• VOC < 3 %

    bezfarebná

6 – 8 m² / l
(1 náter)

4 – 6 hodín

AQUASTOP MATT

Bezfarebný, vodu odpudzujúci ochranný náter farebných krycích a 
lazúrnych náterov vystavených priamym poveternostným vplyvom. 
Kvapky dažďa z takto ošetreného povrchu ľahko a rýchlo stečú a po-
vrch dreva ostáva suchý. Tzv. ASS – ochranný systém zaručuje trvalú 
ochranu po dobu až 10 rokov.

• priedušný s otvorenými pórmi

• vodu odpudzujúci

• matný / polomatný

• výborne priľne k podkladu vďaka chemickému zakotveniu 
(ASS systém)

• chráni farebné nátery

• bez chemických rozpúšťadiel

• jednoduchá aplikácia

• vysoká výdatnosť

    bezfarebný

7 – 12 m² / l
(1 náter)

4 – 6 hodín
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7 – 12 m2 / l
(1 náter)

LIGNOL WAB IMPREGNÁCIA

Oxidačne schnúca impregnácia na vodnej báze stabilizujúca dre-
vo. Chráni vonkajšie drevo pred biologickou degradáciou. Podľa 
chemických väzieb s povrchom rozvíja dlhotrvajúci ochranný 
účinok a umožňuje prechod vodnej pary z podkladu.

• vodoodpudivý účinok

• chráni pred biologickou degradáciou

• efekt suchého povrchu

• výborná priľnavosť

• paropriepustný

• neobsahuje rozpúšťadlá (bez VOC)

• potrebné pretrieť farbami na vodnej báze alebo na báze 
alkydových živíc

    bezfarebný (po zaschnutí)

6 – 10 m² / l
(1 náter)

2 – 4 hodiny

AGINGSTAIN

Prémiová úprava dreva, ktorá poskytuje budovám resp. vonkaj-
ším dreveným plochám moderný, sivý – zvetraný vzhľad a záro-
veň chráni a stabilizuje štruktúru dreva. Toto riadené „starnutie“ 
prispieva k rovnomernej patine fasády.

• olejovo – vosková emulzia s reaktívnym účinkom

• vodouriediteľný

• VOC < 3 %

• polomatný

• moderný, prirodzene vyzerajúci starý povrch

• vyrovnáva rozdiely vo farbe dreva

• chráni drevo pred UV žiarením bez vrchného náteru

    4 odtiene

6 – 8 m² / l
(1 náter)

4 – 6 hodín

OMBRISTAIN

Špičková hlbkovo – impregnačná krycia lazúra na drevo na vod-
nej báze s perleťovým efektom. Tento ušľachtilý efekt pomá-
ha rozptýliť dopadajúce svetlo a dáva drevu krásny zamatový 
vzhľad. Ideálne na kartáčované alebo inak zdrsnené drevo, na 
vonkajšie obklady, strešné podhľady ... atď.

• na vodnej báze

• odoláva poveternostným vplyvom (podľa expozície)

• nepriehľadné perleťovo – sivé, sivohnedé odtiene

• rýchloschnúca

• ľahká aplikácia a následná starostlivosť

• šetrná ku životnému prostrediu (VOC < 3 %)

• moderný vzhľad

    6 odtieňov

6 – 8 m² / l
(1 náter)

4 – 6 hodín

PERLCOLOR

Mimoriadne odolná a priedušná moridlová tenkovrstvá lazúra. Spolu 
s olejovo - syntetickými živicami, UV-ochrannými pigmentmi a účin-
nými látkami proti modraniu a hubám, poskytuje dlhodobú ochranu 
pre drevené fasády, obklady, záhradný nábytok, strešné šindle a iné 
drevené dielce.

• vodouriediteľná, bez obsahu riedidiel (VOC < 3 %)

• hodvábne matná

• silne vodoodpudivá

• patentovaný nanoskopický Aqua Stop®- Chelat (ASS) systém

• odoláva poveternostným vplyvom

• priedušná

• vynikajúca priľnavosť

• neolupuje sa

• prirodzená farebná úprava s otvorenými pórmi

    9 transparentných odtieňov / krycie RAL odtiene (na požiadanie)

4 – 6 hodín
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Herbol
Herbol je inovatívna nemecká značka kvality. Je jednou z najstarších nemeckých 
značiek vyrábajúcich profesionálne stavebné farby. Má svoj pôvod v továrni na farby 
Herbig – Haarhaus založenej v Kolíne nad Rýnom v roku 1844. Teda už viac ako 
170 rokov sa remeselníci môžu spoľahnúť na jej praktické a profesionálne riešenia 
v maľovaní. Herbol ponúka kompletný sortiment vysoko kvalitných disperzných 
farieb, lazúr a lakov na drevo a kov, fasádnych farieb, interiérových farieb, náterových 
systémov pre renovácie, opravy a novostavby. Ponúka tiež vyspelé, na kvalitu 
orientované produktové a systémové riešenia pre cieľové skupiny maliarov, výrobcov, 
klientov, architektov a bytové družstvá.

cca 13 m2 / l
(1 náter)

24 – 48 hodín

OFFENPORIG PRO – DECOR

Univerzálne použiteľná PRÉMIOVÁ lazúra na drevo. Je použiteľná pre nové aj 
renovačné nátery na všetky objemovo stále i nestále drevené dielce. Vyniká 
ľahkou spracovateľnosťou. Základný náter, medzináter aj vrchný náter sa vy-
koná jedným materiálom.

• vysoko priedušná

• elastická

• nové aj renovačné nátery

• chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi

• UV ochrana

• hodvábne lesklá

               bezfarebná / farebná (17 odtieňov)
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cca 10 m2 / l
(1 náter)

24 – 48 hodín

VENTI 3PLUS SATIN

Vlhkosť regulujúci lak z alkydových živíc na drevené konštrukcie vo vonkajšom 
prostredí, ako sú napríklad okná a vonkajšie dvere. Pre svoju elasticitu a vyš-
šiu hrúbku náterového filmu a to aj na hranách, zabezpečí dlhodobú ochranu 
dreva proti poveternostným podmienkam.

• hodvábny lesk

• tixotropný

• rýchloschnúci

• základ, medzi náter a finálny náter

• ochrana proti riasam a plesniam

               biely / tónovateľný

11 – 16 m2 / l
(1 náter)

24 – 48 hodín

KUNSTSTOFF SIEGEL

Jednozložkový lak na drevo pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Vonku len pri 
nepriamom pôsobení poveternostných vplyvov alebo ako dodatočný náter už 
farebne natretých objemovo stálych stavebných dielov. Základnou zložkou 
výrobku je urethan – alkyd, ktorý zaručuje veľmi kvalitnú povrchovú úpravu 
dreva. Je vhodný pre povrchovú úpravu parkiet, sedacieho nábytku, dosiek 
stolov a pod.

• vysoko lesklý / hodvábne lesklý / matný

• zachováva vnútornú pružnosť

• odolný proti mechanickému namáhaniu

               bezfarebný

cca 10 m2 / l
(1 náter)

cca 24 hodín

VENTI 3PLUS AQUA SATIN

Hybrydný, vodouriediteľný, vlhkosť regulujúci lak z alkydových živíc na dre-
vené konštrukcie vo vonkajšom prostredí, ako sú napríklad okná a vonkajšie 
dvere. Pre svoju elasticitu a vyššiu hrúbku náterového filmu a to aj na hranách, 
zabezpečí dlhodobú ochranu dreva proti poveternostným podmienkam.

• vodouriediteľný

• hodvábny lesk

• rýchloschnúci

• v tme nežltne (oproti bežným alkydovým lakom)

• základ, medzi náter a finálny náter

• ochrana proti riasam a plesniam

               biely / tónovateľný (svetlé a stredné odtiene)
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cca 11 m2 / l
(1 náter)

cca 24 hodín

ACRYL – SATIN

Univerzálna, vysoko výdatná krycia akrylová farba na drevo v interiéri aj ex-
teriéri.

• vodou riediteľná

• hodvábne lesklá

• bez zápachu

• 100% čistý akrylát

• vysoko elastická a pevná

• priedušná

• jednoduchá aplikácia

               biela / tónovateľná

11 – 16 m2 / l
(1 náter)

24 – 48 hodín

PU – SIEGEL

Vysoko odolný, nežltnúci polyuretánový lak na listnaté a ihličnaté drevo. Je 
vhodný na sedací nábytok a slúži na optické vylepšenie charakteru dreva bez 
toho, aby zmenil jeho odtieň.

• vysoko lesklý / hodvábne lesklý / matný 
(protišmykový)

• transparentný

• ľahko spracovateľný aj pri dlhšom čase

• povrch odoláva krátkodobému pôsobeniu chemikálií

• mnohostranné využitie (aj s inými produktami Herbol)

               bezfarebný
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4,5 – 6 m2 / l
(1 náter)

12 – 24 hodín

BLÄUESCHUTZGRUND LH

Impregnačný prípravok na ochranu surového listnatého alebo ihličnatého dre-
va v exteriéri (bez kontaktu so zeminou podľa EN335-1). Chráni drevo pred 
škodcami, hubami, modraním. Produkt je určený na málo trvanlivé drevo a 
drevo obsahujúce viac než 5% sukov (trieda trvanlivosti 4 a 5 podľa EN 350-2).

• rychloschnúci

• na málo trvanlivé drevo

• matný

• dlhodobo chráni pred škodcami

               bezfarebný

cca 12,5 m2 / l
(1 náter)

cca 24 hodín

HERBOLUX GRUND

Vlhkosť regulujúci, vysoko plnivý špeciálny náter, ktorý slúži ako základný ná-
ter alebo medzináter na drevené prvky a okná (ventilačný základ).

• vysoko krycí

• rýchloschnúci

• hodvábne matný

• bez aromátov

• reguluje vlhkosť

               biely
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Hesse Lignal
Hesse Lignal je nemecká spoločnosť založená v roku 1910, Bockum-Hövel. Hlavný 
výrobný sortiment tvoria laky a moridlá špičkovej kvality, ktoré poznajú profesionálni 
používatelia a výrobné firmy po celom svete. Svedčí o tom aj produkcia - každý deň 
vyrobia 100 ton lakov a moridiel založených na 45 000 receptúrach.

Receptúry sú neustále vyvíjané a vylepšované s cieľom reagovať na moderné 
požiadavky trhu, hlavne environmentálne. Všetky produkty sú vyrobené v Nemecku. 
Certifikáty najvyššej úrovne sú samozrejmosťou.

8 – 10 m2 / l
(1 náter)

cca 1 hodina

THIXO PUR (DE 433)

Profesionálny dvojzložkový PUR akrylátový lak, vhodný ako základný aj vrch-
ný lak. Jeho vlastnosti z neho robia ideálnu voľbu na priemyselné lakovanie 
schodov a na podobne namáhané povrchy. Je špeciálne vhodný na povrchy z 
tvrdého dreva ako je dub a buk.

• matný / hodvábne matný

• veľmi dobre plniaci

• odolný

• rýchloschnúci

• ideálny na zaťažované povrchy

              bezfarebný
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5 – 10 m2 / l
(1 náter)

cca 2 hodiny

FANTASTIC FILL (DP 4755-9343)

Veľmi silno plniaci, dvojzložkový PUR izolačný základný náter (plnič) s fan-
tastickou hladkosťou povrchu. Bol vyvinutý, aby uľahčil a zjednodušil ručné 
aj strojové brúsenie. Ideálny ako základný náter v systéme Fantastic Family. 
Vhodný na použitie v celom interiéri, vrátane kuchyne a kúpeľne. Uplatní sa aj 
na vnútornom vybavení lodí.

• veľmi silno plniaci

• lesklý

• vynikajúca hladkosť povrchu

• ľahké, jednoduché a rýchle brúsenie

• ideálny aj na hrany a zvislé prvky

               biely (krycí)

5 – 8 m2 / l
(1 náter)

cca 2 hodiny

FANTASTIC CLEAR ULTRAMATT (DE 48770-0)

Extrémne matný dvojzložkový lak na akrylátovej báze. Svojimi širokými mož-
nosťami využitia na všetkých bežných druhoch dreva a nekomplikovaným 
spracovaním sa výborne hodí ako viacvrstvový lak alebo konečný náter na 
Hesse PUR základové laky v celom interiéri, vrátane kuchyne a kúpeľne.

• svetlostály

• transparentný

• ultra matný (<3% lesku)

• aj na bielené druhy dreva

• zamatovo hladký na dotyk

• univerzálne použiteľný (aj na veľmi frekventované 
miesta)

• vysoká chemická a mechanická odolnosť

               bezfarebný

6 – 10 m2 / l
(1 náter)

cca 2 hodiny

FANTASTIC COLOR (DB48885-X)

Dvojzložkový veľmi dobre vyvážený farebný PUR lak na drevo s mimoriadnou 
schopnosťou ostať na vertikálnych plochách s výborným krytím. Profesionál-
ny lak pre veľmi sofistikované a vysokokvalitné farebné lakované povrchy s 
vysokou odolnosťou voči poškodeniu. Môžete ho aplikovať priamo na holé 
brúsne hrany aj MDF dosky.

• vynikajúca nepriehľadnosť v 1 pracovnom kroku

• ideálny na vertikálne plochy

• polomatný

• rýchloshnúci

• vysoko odolný

• svetlostály

               odtiene podľa RAL, NCS
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15 – 25 m2 / l
(1 náter)

cca 1 hodina

NATURAL WOOD EFFECT (DA 400-1)

Dvojzložkový PUR lak zachovávajúci prirodzený vzhľad dreva (drevo vyzerá 
ako nelakované). Vhodný ako základný alebo konečný náter na drevo pri lako-
vaní s otvorenými pórmi, hlavne javor, dub, drevo z ihličnanov (ošetrené pozi-
tívnym moridlom) a mäkké drevá. Môže sa používať na bielené drevá.

• prirodzený vzhľad dreva

• matný

• zosvetľujúci

• vhodný na detské hračky (neobsahuje ftalátové 
zmäkčovadlá)

• odolný voči poškrabaniu

• špeciálna ochrana voči účinkom svetla

• 1 vrstva stačí

              bezfarebný

cca 9 m2 / l
(1 náter)

cca 2 hodiny

HYDRO LAK NA SCHODY „COOL – TOP“ (HE 65094) 

Jednozložkový, vysokoodolný, tixotropný HYDRO lak na akrylovej báze.
Viacvrstvový lak na základné a vrchné nátery pri lakovaní s otvorenými alebo 
uzavretými pórmi. Použiteľný na rôzne typy drevín; na schody (nebudú vŕzgať), 
zábradlia a nábytok v interiéri. Ideálna voľba na projekty „zelených budov“.

• vysokoodolný mechanicky a chemicky 

• hodvábne lesklý

• veľmi dobré brúsne vlastnosti

• protišmykové vlastnosti

• vysoká viskozita (tixotropný)

• svetlostály

• nízky obsah VOC (ideálny pre „zelené“ stavby)

• vhodný aj na detské hračky 

             bezfarebný

8 – 10 m2 / l
(1 náter)

cca 2 hodiny

HYDRO RATIO (HE 65304-0100)

Jednozložkový, bezfarebný lak na základe akrylátu PU. Univerzálne použiteľný 
ako základný alebo vrchný lak, zvlášť vhodný na výrobky s pórovitou štruktú-
rou a fládrovaným povrchom. Na interiérové dvere, obývací nábytok, skriňový 
nábytok, detský nábytok, obkladové panely, na schodišťové zábradlia atď. Tiež 
na peroxidom bielené drevo

• rýchloschnúci

• hodvábne matný

• vodou riediteľný

• odolný voči oderu, účinkom svetla, slinám a ľudskému 
potu

• aj na detské hračky a detský nábytok (bez 
methylporolidinu, ftalátov)

• vhodný na styk so suchými potravinami

             bezfarebný
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8 – 10 m2 / l 
(1 náter)

cca 3 hodiny

UNA COLOR (DB 45245-X)

Dvojzložkový PUR akrylátový lak. Ideálny na veľmi zaťažované povrchy v in-
teriéri, napr. reštaurácie, kuchyne, kúpeľne alebo na dvere atď. Vhodný aj ako 
základná a konečná vrstva laku na tvrdé dreviny ako jaseň a dub. Taktiež vhod-
ný na MDF.

• vysoká odolnosť voči chemickým a mechanickým 
zaťaženiam

• PVC odolný

• polomatný

• vhodný ako základná aj konečná vrstva

• svetlostály

• vysoká krycia schopnosť

• vynikajúca rozlievateľnosť a ľahké spracovanie

              odtiene podľa RAL, NCS
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Chimiver
Bolo to v roku 1965, keď pán Giovanni Panseri založil malé laboratórium 
vyrábajúce nátery na drevené a parketové podlahy Chimiver. Dnes sa Chimiver 
stal nepopierateľným lídrom na trhu v Taliansku v oblasti výrobkov na lepenie, 
ošetrovanie a údržbu drevených podláh. Je odporúčaným a certifikovaným partnerom 
Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Vďaka inovatívnym riešeniam a 
neustálym investíciám je dnes Chimiver prítomný vo viac ako 60 krajinách sveta.

cca 10 – 12,5 m2 / l
(1 náter)

12 – 24 hodín

ECØ V

Jednozložkový polyuretánový lak na drevené podlahy so zníženým obsahom 
prchavých organických zlúčenín. Ideálna voľba na častou chôdzou zaťažova-
né podlahy. Produkt má certifikát ECOLABEL (Environmentálna značka EÚ), 
čo potvrdzuje angažovanosť spoločnosti Chimiver v oblasti ochrany životného 
prostredia.

• na vodnej báze

• lesklý

• vysoká odolnosť voči oderu

• na zaťažované podlahy

• certifikát horľavosti trieda CflS1

              bezfarebný
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cca 10 – 12,5 m2 / l
(1 náter)

12 – 24 hodín

ECOSTAR

Jednozložkový, polyuretánový lak určený na povrchovú úpravu drevených 
podláh. Dáva drevu teplý, príjemný a mierne zoxidovaný vzhľad.

• na vodnej báze

• lesklý / matný / super matný

• vysoký podiel sušiny

• excelentná krycia schopnosť

• vysokou odolnosťou proti opotrebeniu

• ekologický

               bezfarebný

cca 10 m2 / l
(1 náter)

cca 24 hodín

ECOSTAR 2K SPORT

Špičkový dvojzložkový polyuretánový lak špeciálne vyvinutý a určený pre po-
vrchovú úpravu drevených športových podláh. Spĺňa požiadavky normy EN 
14 904 a EN 13 501-1 pre športové podlahy. Ecostar 2K Sport je odporúčaný a 
certifikovaný Medzinárodnou basketbalovou federáciou (FIBA).

• na vodnej báze

• lesklý / pololesklý / matný

• vynikajúca tvrdosť a rozťažnosť

• chemická a mechanická odolnosť

• excelentná krycia schopnosť

• certifikát FIBA

               bezfarebný
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ECOSTAR 2K

Dvojzložkový polyuretánový lak na vodnej báze určený na povr-
chovú úpravu drevených podláh. Vysoká odolnosť voči opotre-
beniu a škvrnám umožňuje jeho použitie na podlahy s vysokým 
zaťažením.

• na vodnej báze

• pololesklý / matný / super matný

• vysoký podiel sušiny

• vynikajúca penetračná schopnosť

• povrchová odolnosť voči chemikáliám a studeným 
kvapalinám

• na zaťažované podlahy

• jednoduchá aplikácia

• príjemný konečný vzhľad

    bezfarebný

10 – 12,5 m² / l
(1 náter)

cca 24 hodín

ECOSTARTER

Jednozložkový, akrylový základ s vynikajúcimi chemickými a fy-
zikálnymi vlastnosťami určený ako prvotný náter pri povrchovej 
úprave drevených podláh.

• na vodnej báze

• veľmi ľahko brúsiteľný

• primeraný podiel sušiny

• jednoduchá aplikácia

   bezfarebný

11 – 15 m² / l
(1 náter)

cca 12 hodín

ECOPRIME HS 120

Dvojzložkový polyuretánovo - akrylátový základ určený ako pr-
votný náter pri povrchovej úprave drevených podláh. Vďaka vy-
sokému podielu sušiny má veľmi dobrú kryciu schopnosť, ktorá 
umožňuje vyplniť póry dreva 1 náterom aj na náročných drevi-
nách.

• na vodnej báze

• vysoký podiel sušiny

• vynikajúca krycia schopnosť

• ľahko sa brúsi

• vynikajúca oxidácia (podobná bežným 2K produktom na 
báze rozpúšťadiel)

   bezfarebný

8 – 12,5 m² / l
(1 náter)

cca 12 – 24 
hodín

ECOTRAFFIK 2K

Dvojzložkový polyuretánový finálny náter na drevené podlahy. 
Vďaka veľmi dobrej odolnosti je ideálnou voľbou na drevené 
podlahy s vysokou frekvenciou pohybu. Má vynikajúcu odolnosť 
proti oderu a čiernym šmuhám od podrážok.

• na vodnej báze

• super matný

• vysoký podiel sušiny

• jednoduchá aplikácia

• vysoká zmáčavosť (aj na kartáčovanom dreve)

• extra odolnosť (vysoko frekventované miesta)

• dodáva povrchom teplý a príjemný odtieň

    bezfarebný

10 – 12,5 m² / l
(1 náter)

cca 24 hodín
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ECOFILL TECH

Jednozložkový akrylový tmel na predprípravu drevených podláh. 
V zmesi s drevným prachom, ktorý vzniká pri brúsení, sa používa 
na vyplnenie škár a nedokonalostí pred finálnou úpravou dreve-
nej podlahy.

• na vodnej báze

• bez obsahu rozpúšťadiel

• vynikajúca plniaca sila (vďaka svojej viskozite)

• rýchle a jednoduché brúsenie podlahy

• certifikát EC1 PLUS (nízko emisný produkt)

    

20 – 25 m² / l
(1 náter)

cca 1 hodina

OIL BEE TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ

Tvrdý voskový olej - zmes prírodných olejov s pridaním včelie-
ho vosku na povrchovú úpravu drevených podláh. Dodáva dre-
vu hodvábny a jednotný vzhľad s vynikajúcimi vodoodpudivými 
vlastnosťami.

• na báze prírodných olejov s včelím voskom

• hodvábne pololesklý / matný

• povrch ostáva tvrdý a príjemný na dotyk

• zachováva pôvodný odtieň dreva

• jednoduchá údržba

• môže sa použiť na detské hračky (EN 71-3)

• odolný voči chemikáliám (EN 13442)

• odolný voči slinám a potu (DIN 53160)

    bezfarebný

cca 24 m² / l
(1 náter)

cca 24 hodín
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Lacq
Holandský výrobca náterov na drevo. Heslo „Túžba po remesle, tradícii a kvalite z 
minulosti“ ukazuje jasný smer, ktorým sa tento výrobca vydal. Všetky farby a laky Lacq 
sú vyrábané podľa osvedčených receptúr. Odborníci, ktorí sú zároveň priekopníkmi 
v spojení s najlepšími ingredienciami už viac ako 100 rokov. Špičkové oleje, živice a 
vosky tvoria základ a sú skombinované remeselníckymi metódami v kráľovskej firme 
Vliegenthart (založenej v roku 1839).

Produkty Lacq nie sú určené len pre profesionálov, ale aj pre všetkých náročných 
spotrebiteľov, ktorí majú zmysel pre kvalitu a vedia, čo chcú.

5 – 6 m2 / l
(1 náter)

niekoľko
týždňov

STOCKHOLMER TEER

Tradičný švédsky borovicový (drevný) decht najvyššej kvality. Slúži ako im-
pregnačný a ochranný náter mäkkých drevín a je tiež ideálnou voľbou pri na-
tieraní dreva napusteného kreozotom (tradične sa kreozotom impregnovali 
železničné podvaly a telefónne stĺpy). 

• vodoodpudivý

• 100% prírodný

• charakteristická vôňa

• odolný voči poveternostným vplyvom

• dáva drevu prírodný charakter a krásny matný vzhľad
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NATULEUM

Ochrana dreva vyrobená z prírodných voskov, živíc a olejov. Po-
skytuje vynikajúcu ochranu vášho exteriérového dreva. Keďže 
neobsahuje prchavé rozpúšťadlá, nedochádza k žiadnym stra-
tám odparovaním a je možné spracovávať 100% produktu. Na 
kôlne, šopy, ploty, záhradný nábytok ...atď.

• vodoodpudivý

• prírodný produkt

• vysoký obsah sušiny

• zabraňuje hnilobe zvnútra

• ideálna náhrada za karbolíneum (konzervant z uhoľného 
dechtu)

• nepraská a neolupuje sa (elastický aj po rokoch)

    tmavohnedá až čierna farba

cca 6 m² / l
(1 náter)

24 – 48 hodín

YACHT VARNISH

Tradične varený extra odolný lodný lak s plným, vysokým leskom. 
Kvalitný UV filter zabezpečuje maximálnu ochranu proti slnečné-
mu žiareniu a to aj v tropických podmienkach. Na lode, jachty, ale 
tiež na záhradný nábytok, dvere, nábytok ...atď.

• na báze drevného oleja a fenolových živíc

• vysoký lesk

• extrémna odolnosť voči poveternostným podmienkam a 
vode

• vysoká elasticita - nepraská

• tradičná receptúra

• maximálna ochrana proti slnečnému žiareniu

    bezfarebný

cca 14 m² / l
(1 náter)

cca 24 hodín

HARDHOUTOLIE

Zmes rastlinných olejov podľa tradičnej receptúry určená na 
ochranu a údržbu dreveného záhradného nábytku nielen z tvr-
dého dreva. Poskytuje dlhodobú ochranu pred nečistotami alebo 
starnutím. Ideálna voľba na teak a bangkirai. 

• vodoodpudivý

• prírodný produkt

• vysoký obsah sušiny (98%)

• veľmi jednoduchá aplikácia 

    bezfarebný

cca 6 – 9 m² / l
(1 náter)

6 – 16 hodín

DECOWAX

Dekoratívny vosk na údržbu drevených povrchov v interiéri ako 
nábytok, podlahy, dekorácie. Zvýrazňuje štruktúru dreva, zacho-
váva jeho vzhľad a dodáva mu prirodzený lesk. Priľne iba k póro-
vitému podkladu, ako je neošetrené drevo alebo porézna vrstva 
farby, napríklad kriedová farba (chalk paint). 

• tradičná metóda (60 r. osvedčená receptúra)

• kombinácia terpentínu, včelieho a karnaubského vosku

• prirodzený lesk

• ochranná vrstva 

• čistí, chráni a konzervuje

• odstráni povrchové škvrny a škrabance

    bezfarebný / farebný a metalický (na objednávku)

cca 6 m² / l
(1 náter)

cca 12 hodín



30

d
re

vo

Tokajská oblasť SK 
vyhliadková veža (tokajský sud)
OSMO WR + OSMO Ochranná lazúra
céder č.728 cca 2014-15
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Kedy je ten správny čas na renováciu 

dreveného povrchu natretého olejmi?

1. POVRCH DREVA

JE V PORIADKU

Nie je potrebné špeciálne ošetrovať. Stačí pretrieť 1x 
za 2 roky bezfarebným olejovým náterom.

2. NA POVRCHU 

SÚ VIDITEĽNÉ 

SVETLEJŠIE MIESTA

Je potrebné naniesť 1 tenkú vrstvu pôvodného 
pigmentovaného náteru.

3. SIVÉ MIESTA BEZ 

NÁTERU
Tu by to nemalo dospieť. Povrch dreva je potrebné 
najprv vyčistiť (odšediť), opláchnuť vodou a nechať dobre 
vyschnúť (cca 48 hod.). Následne natrieť 2x niektorým 
z olejových náterov.
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Zinga
Korózia spôsobuje škody v priemysle, ktoré sa každoročne vyšplhajú na miliardy eur. 
Vytvára štrukturálnu nestabilitu a preto predstavuje vážne bezpečnostné riziko, narušuje 
výrobné procesy a tým aj ziskovosť. ZINGA® sa odlišuje od ostatných antikoróznych 
metód kombináciou aktívnej a pasívnej ochrany. Prezentuje jednoducho aplikovateľný 
galvanizačný systém, ktorý nielenže poskytuje aktívnu katódovú ochranu, ale tiež 
pasívny fyzický štít.

ZINGA poskytuje antikoróznu ochranu všetkých železných kovov studenou 
galvanizáciou (katodická ochrana). Taktiež slúži na opravy a údržbu „bielych“ kovov 
(povrchov ošetrených zinkom a žiarovo zinkovaných povrchov).

Táto účinná ochrana proti korózii všetkých kovových povrchov bola vynájdená na 
Univerzite v Gente v Belgicku v roku 1970. Od tej doby bol systém ZINGA použitý v celej 
rade projektov po celom svete. (pozrite si na www.renojava.sk v časti referencie).

Ako funguje?

• Náterom alebo nástrekom vytvorí bariéru zinku - ochrana - proti vplyvu agresívnych látok z ovzdušia.

• Reakciou zinku s časticami z ovzdušia sa vytvorí tvrdý bariérový povlak, ktorý spomaľuje ďalšie prenikanie 
agresívnych látok do väčšej hĺbky materiálu.

• Elektrochemické atribúty blokujú proces oxidácie podkladového kovu - účinné

AKTÍVNA GALVANICKÁ OCHRANA

Zinok v produkte ZINGA® pôsobí ako tzv. obetovaná anóda a chráni oceľový podklad ešte lepším spôsobom ako 
žiarové zinkovanie. Pri agresívnom vonkajšom vplyve na povrch, tok elektrónov, ktorý má rozdielne potenciály medzi 
zinkom a oceľovým podkladom, bráni takto tvorbe korózie.

PASÍVNA OCHRANNÁ BARIÉRA

Akonáhle začne ZINGA® oxidovať, na jej povrchu sa pomaly vytvára vrstva soli zinku, ktorá zacelí povlak a zvyšuje 
takto bariérový účinok. Okrem toho existuje pomocná ochranná bariéra vo forme spojiva obsiahnutého v produkte 
ZINGA®, ktorá redukuje vyčerpanie zinku a poskytuje týmto dlhodobú ochranu.
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1,8 – 3,6 m2 / kg 
(4,8 – 9,6 m2 / l)

cca 24 hodín

ZINGA

Unikátny systém antikoróznej ochrany železných kovov - galvanizácia za stude-
na. Galvanický systém ZINGA je jednozložkový náter s 96% zinku v suchom ná-
tere, ktorý poskytuje katodickú ochranu železných kovov. Je to unikátny systém 
a môže byť použitý aj ako alternatíva k hot-dip galvanizácií (zinkovanie pono-
rom v tavenine zinku), alebo metalizácií, ako základný náter v systéme DUPLEX 
alebo ako obnovovací náterový systém pre hot-dip galvanizáciu alebo metali-
záciu. Možno ho aplikovať štetcom, valčekom alebo striekaním na čistý a drsný 
podklad v celej rade atmosférických podmienok. ZINGA je tiež k dispozícií vo 
forme spreka (Zingaspray).

• účinná antikorózna ochrana

• aktívna katódová ochrana

• jednoduchá aplikácia na mieste

• jednoduchá obnova zinkovej vrstvy

• aplikácia v extrémnych podmienkach

• možný kontakt s pitnou vodou

• ostáva pružný aj pri teplotných a mechanických 
výkyvoch

• matný

               sivý (zinkový)
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2,1 – 4,2 m²/kg
(5,2 – 10,5 m²/l

2,3 – 3,1 m²/kg 
(7,3 – 9,8 m²/l)

cca 24 hodín

24 – 48 hodín

ZINGALU

Jednozložkový galvanizačný systém pre aktívnu katódovú ochranu. Obsahuje 90% 
zinku a 4% hliníkových vločiek v suchom filme. Hliníkové vločky vytvárajú ochran-
nú bariéru a svetlú farbu, ktorá evokuje konvenčne pozinkovaný povrch. Je ideálny 
ako samostatný systém, ako aj na opravu a retušovanie poškodených alebo starých, 
žiarovo zinkovaných, Zingovaných či inak zinkom natretých oceľových konštrukcií.

• excelentná dlhotrvajúca antikorózna ochrana

• vizuálne porovnateľný so žiarovým zinkovaním

• úspešný test v soľnej komore – 6000 hod.

• pridaná bariérová ochrana

• spĺňa odolnosť C5 High podľa normy EN, ISO STN 12944-6

• ľahko obnoviteľné pri budúcej údržbe

•  tiež dostupný ako sprej ZingaluSpray

• matný

              sivý (hliníkový lesk)

AQUAZINGA

Odolný dvojzložkový antikorózny systém na báze anorganického zinkového silikátu. 
Vďaka vysokému obsahu zinku v suchom filme (94 %), poskytuje katodickú ochranu 
železných kovov. Môže byť použitý ako samostatný systém, ako alternatíva k hot-dip 
galvanizácii (žiarové zinkovanie ponorom v tavenine) alebo metalizácii.

• dlhotrvajúca antikorózna ochrana

• na vodnej báze

• matná

• vynikajúca odolnosť voči oderu

• vynikajúca odolnosť voči určitým chemickým látkam

• odolná v agresívnom prostredí a extrémnych podmienkach

• odoláva teplotám až do 600 °C

              sivý

4,4 – 8,3 m²/ l

4 – 8 hodín

ZINGATARFREE

Jednozložková vlhkosťou vytvrdzujúca polyuretánová farba odporúčaná         
na použitie v duplexnom systéme s produktom ZINGA na oceľové predmety 
ponorené alebo vložené do zeme.

• dlhotrvajúca antikorózna ochrana

• vynikajúca odolnosť voči vode a korózii (vďaka 
železitej sľude)

• vynikajúca chemická odolnosť

• ideálna náhrada bitúmenových náterov

• matná

              čierna
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ZINGALUFER

Jednozložková polyuretánová plniaca hmota s obsahom 
sľudy vytvrdzujúca vlhkosťou. Železitá sľuda vytvára špeciál-
nu lamelovú štruktúru, ktorá vytvára tesný film a ten pôsobí 
ako bariérová ochrana zaisťujúca odolnosť voči korózii.

• dlhotrvajúca antikorózna ochrana

• matná

• obsahuje železitú sľudu, silikáty horčíka, silikáty 
hliníka

• používa sa ako tmel na náter Zinga

• medzivrstva v trojvrstvovom systéme Zinga

    sivá

ZINGACERAM PU 

Dvojzložková akrylátovo polyuretánová farba. Vďaka svo-
jim keramickým časticiam (anorganickým, nekovovým 
materiálom) vytvára mimoriadnu bariéru voči okolitému 
prostrediu. Odporúča sa ako finálny farebný vrchný náter                 
v systéme ZINGA.

• povrchová úprava s vynikajúcou priľnavosťou

• hodvábne lesklá

• vysoko odolný finálny náter

• vysoká chemická odolnosť

• vynikajúca odolnosť voči oderu

   svetlosivá (RAL 7035) / iné RAL (na objednávku)

4,4 – 8,3 m²/l 6,3 – 9,7 m²/l

4 – 8 hodín 14 – 24 hodín
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EP Vernici
EP Vernici je talianská firma sídliaca neďaleko mesta Ravenna v regióne Emilia – 
Romagna. Vo svete výroby náterových hmôt pôsobí už viac ako 50 rokov. Sortiment 
jej produktov je koncipovaný s ohľadom na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť. 
Výrobky EP Vernici sú určené hlavne pre priemyselný sektor, pre lakovanie 
automobilov, pre predajne s vlastnými tónovacími systémami, vrátane farieb   
na plastové diely. Kvalifikovaný personál a najmodernejšie laboratóriá prispievajú   
k vytváraniu produktov na splnenie tých najnáročnejších očakávaní.

10 – 11 m²/ l

18 – 20 hodín

METALLUX MT

Syntetický jednozložkový alkydový vrchný email. Má veľmi dobrú priľnavosť 
ku železu (na pozinkované plechy po predbežnej úprave mechanickými za-
riadeniami či pieskovaním). Odporúča sa použitie vo vidieckom, poľnohos-
podárskom prostredí a ľahkom priemysle. Je vhodný na ochranu železných 
konštrukcií, ktorým poskytuje typický vzhľad tepaného železa.

• výborné antikorózne vlastnosti

• na báze oxidov železa a lamiel hliníka

• vynikajúce krycie schopnosti

• odoláva poveternostným vplyvom

• výborná priľnavosť ku železu

• kovový vzhľad (ako tepané železo)

              13 odtieňov
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ACRIPOL ZAF

Dvojzložkový polyuretánový email so štruktúrovaným vzhľadom. 
Vďaka svojmu špecifickému zloženiu vytvára typický vzhľad tepa-
ného železa. Môže sa nanášať priamo na železo, hliník, pozinkova-
né povrchy a na niektoré plastové materiály po predchadzajúcom 
ošetrení. Je vhodný na aplikáciu na rôzne kovové predmety, kon-
štrukcie aj nábytok.

• obsahuje antikorózne pigmenty

• ideálny na priemyselné využitie

• matný

• vhodný do vlhkého prostredia

• neobsahuje ťažké kovy ako je chróm a olovo

• rýchloschnúci a veľmi dobre odolný voči oderu

• odolný voči poveternostným vplyvom

    13 odtieňov

EPOZINC PZM

Dvojzložkový antikorózny epoxidový náter s vynikajúcou
priľnavosťou na železo, pozinkovaný plech a ľahké zliatiny. 
Slúži ako adhézny základný náter, ktorý zaručuje jednotný 
povrch a vytvára vynikajúci optický vzhľad vrchnej vrstvy. Je 
vhodný na lakovanie mokrý do mokrého, akrylovými alebo 
polyuretánovými vrchnými nátermi.

• výborné antikorózne vlastnosti

• matný

• odoláva poveternostným vplyvom

• vynikajúca priľnavosť

• ideálny na veľké konštrukcie

• predlžuje životnosť ochranného náteru

    tónovateľný

ACRIPOL ZAOZ 

Dvojzložková akrylová farba s textúrnym kovovým efektom ur-
čená na železo, hliník, pozinkovaný plech a niektoré plastové 
materiály (po predpríprave). Možno ju použiť na konečnú úpra-
vu epoxidových a polyakrylových základných náterov.

• kovový vzhľad

• rýchloschnúca

• matná

• vynikajúca odolnosť voči oderu

• odoláva poveternostným vplyvom

• jemná finálna úprava (aj na nábytok v interiéri)

   13 odtieňov

EPRON 

Antikorózny, dvojzložkový, akrylovo – polyuretánový základný 
/ finálny náter modifikovaný fosfátmi zinku určený na kovo-
vé konštrukcie, kde sa vyžaduje hrubá vrstva náteru (100 μm 
na náter). Je vhodný na aplikáciu na už ošetrené štruktúry 
zo železa a pozinkované plechy, ktoré už sú opracované me-
chanickými zariadeniami, brúsené a odmastené.

• vynikajúce antikorózne vlastnosti

• vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom

• „jednošichtový“ náter

• ideálny na plechovú strechu

• vhodný pre priemysel

• použiteľný v morskom prostredí

• lesklý / matný

   tónovateľný

8,5 – 10 m²/l

7 – 8 m²/l

5,5 – 7 m²/l

7 – 8 m²/l

4 – 5 hodín

4 – 5 hodín

4 – 5 hodín

4 – 5 hodín
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Ikorol
100% poľský inovatívny vynález na boj proti hrdzi. Poľské technické myslenie vylepšené 
a testované tímom vedcov v laboratóriách Fakulty chémie Varšavskej technickej 
univerzity. Kvalitu a účinnosť ikorolu potvrdzujú nielen roky výskumu, schválenia  
a medaily, ale aj praktické implementácie v mnohých priemyselných projektoch. 
Výrobný proces prebieha v súlade s ekologickými normami – od dodávky overených 
surovín až po bezpečnú likvidáciu odpadu.

10 – 30 m²/ l

IKOROL

Unikátny náter určený na prípravu silne skorodovaných oceľových povrchov a tiež 
povrchov natretých dobre priľnavými nátermi pred aplikáciou nových náterových 
systémov. Vynikajúce výsledky pri aplikácii na oceľové stĺpy, mosty, petrochemic-
ké zariadenia, pri renovácii kovových konštrukcií, kovových hál, striech, opráv va-
gónov, karosérií automobilov a ako aj na dočasnú ochranu oceľových povrchov
(do 12 mesiacov) napr. na ochranu pri transporte, skladovaní, manipulácii...

• zabraňuje korózii podkladu

• zaisťuje priľnavosť náterov na skorodovanom povrchu 
(bez voľnej hrdze)

• zaisťuje priľnavosť náterov na skriedovatených 
podkladoch 

• bez náročných prípravných operácií – šetrí čas

• bez otryskávania, brúsenia, pieskovania, leptania...

• funguje so všetkými lakovacími systémami 
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PPG
Spoločnosť bola založená v roku 1883 ako Pittsburgh Plate Glass  v Pittsburghu 
v Pensylvánii. Dnes je PPG celosvetovým dodávateľom farieb, náterov, optických 
produktov a špeciálnych materiálov. Prostredníctvom vedúceho postavenia  
v oblasti inovácií, udržateľnosti a farieb pomáha PPG zákazníkom na priemyselných, 
dopravných, spotrebných a stavebných trhoch a trhoch s náhradnými dielmi 
vylepšovať viac povrchov viacerými spôsobmi ako ktorákoľvek iná spoločnosť

10 – 30 m²/ l

18 – 20 hodín

STEELGUARD 801

Jednozložkový rozpúšťadlový ohňovzdorný náter na zvýšenie požiarnej ochrany oce-
ľových konštrukcií.

• zvyšuje požiarnu odolnosť proti celulózovému typu požiaru 
až do 120 minút

• rýchloschnúci 

• umožňuje aplikáciu vo výrobe aj na stavbe

• aplikovateľný do 1000 μm hrúbky suchého náteru v jednej 
vrstve

• odolný voči poveternostným podmienkam 

• matný

• EN 13381-8, BS 476-20/21 a FMC 4970

• európske vyhlásenie o zhode CE, ETA 14/0115

• posúdený podľa ETAG 018-2 pre všetky kategórie životnosti

              biely
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Herbol
Herbol ponúka rozsiahly program osvedčených produktov a systémov na rýchlu  
a spoľahlivú prácu. Lebo na produktivite a hospodárnosti je založený Váš dlhodobý 
úspech! Farby na kov nie sú výnimkou. Táto inovatívna nemecká značka kvality je 
jednou z najstarších nemeckých značiek vyrábajúcich profesionálne stavebné farby 
a remeselníci sa už viac ako 170 rokov môžu spoľahnúť na jej praktické a profesionálne 
riešenia v maľovaní. 

PROTECTOR

Špeciálny, silnovrstvý náter na ochranu a lepší vzhľad neželezných (zinok, hliník, 
nerez, meď, mosadz) a železných stavebných prvkov (dvere, mreže, kované ploty 
a pod.).

• spoľahlivá ochrana proti korózií 

• hodvábne lesklá

• vynikajúca priľnavosť 

• elasticita systému 

• chráni pred nepriaznivými účinkami svetla a počasia

• vhodný ako základný, vrchný ako aj medzi náter

• racionálna a spoľahlivá práca

                 tónovateľný

cca 7 m²/ l

min. 48 hodín
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cca 10 m²/l

24 – 48 hodín

RADIATOR AF

Biela farba na vykurovacie telesá s vysokou krycou schopnosťou.

• bezaromátová farba

• vysoko lesklá

• ideálna na radiátor a iné vykurovacie telesá

• odoláva teplotám do 180 °C

• nežltne pri teplotách do 120 °C

• na nové i renovačné nátery

• rýchloschnúca

              biela

cca 20 m²/l

cca 24 hodín

SILBER – HERBOL  

Strieborná, metalická, dekoratívna farba na kov v interiéri aj exteriéri. 
Obsahuje špeciálne pigmenty, ktoré je nutné, kvôli oteruvzdornosti, 
vypáliť pri teplote cca 120 °C.

• odoláva teplote do 250 °C

• oteruvzdorná (po vypálení)

• nechráni pred koróziou

• kovovo lesklá (metalická)

              strieborná

cca 11,5 m²/ l

cca 2 – 5 dní

HERBOLUX PU SATIN

Vysoko odolný, polyuretánový vrchný email na kov (ošetrený základ-
ným náterom) vhodný do vnútorného aj do vonkajšieho prostredia. 
Tiež je možné ho použiť aj na drevo a plasty (tvrdené PVC) ošetrené 
základným náterom.

• na báze alkydových živíc

• ľahko tixotropný (polotuhá – gélovitá 
zlúčenina) 

• hodvábne lesklý 

• obzvlášť vysoká krycia schopnosť 

• pri renovácii stačí jeden náter

              biely / tónovateľný
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stavba

Boero
Už viac ako 190 rokov uplynulo od chvíle, keď Bartolomeo Boero spustil svoju 
malú továreň a začal písať jedinečný príbeh plný svetla a farieb. Aj po takmer 
dvoch storočiach Boero viac ako ktorákoľvek iná značka zosobňuje taliansku 
vášeň a povolanie pre farby. Je všeobecne uznávaným dedičstvom profesionality, 
neustáleho technologického pokroku a nekompromisnej kvality rešpektujúcej 
životné prostredie a zdravie. 

Boero bolo vždy referenčným bodom, na ktorý sa môžete obrátiť, či už ste 
profesionáli alebo maľujete svoj vlastný byt.
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MAGNUM MURI OPACO

Vysoko odolná, matná interiérová farba na steny. Obzvlášť vhodná 
pre vysoko frekventované oblasti podliehajúce opotrebeniu ako sú 
školy, nemocnice, hotely, bary, reštaurácie, banky, úrady ...atď.

• vodou riediteľná

• matný vzhľad

• maskuje drobné povrchové nedokonalosti

• bez zápachu

• umývateľná

• jednoduché odstránenie škvŕn

    biela / tónovateľná

KOALA

Superumývateľná farba na steny s výnimočnou belosťou. 
Je ideálnou voľbou do prestížnych prostredí alebo na vytvá-
ranie farebných scén v oblasti interiérového dizajnu. Taktiež 
nájde využitie aj v bežnej domácnosti, detskej izbe, kancelá-
rii či všade tam, kde je potrebné udržiavať steny čisté.

• vodou riediteľná

• hodvábne matný vzhľad

• superumývateľná (Trieda 1)

• vysoká krycia schopnosť

• účinne maskuje drobné povrchové nedokonalosti

• vynikajúca belosť

• nízke zachytávanie nečistôt

• certifikát environmentálnej kvality EPD®

    biela / tónovateľná

BOEROBIANCO PLUS

Profesionálna, matná farba na steny s vysokou krycou schopnos-
ťou. Vhodná obzvlášť na nasiakavé a nerovné povrchy (napr. sadro-
kartónové), stropy a všetky miestnosti, ktoré podliehajú vlhkosti  
a parám, ako sú kúpeľne a kuchyne.

• vodou riediteľná

• matný vzhľad

• vysoká krycia schopnosť

• vynikajúca priedušnosť

• vysoká nepriehľadnosť náteru (špeciálna veľkosť častíc)

• maskuje drobné povrchové nedokonalosti

• jednoduchá aplikácia

    biela / tónovateľná

CASASANA 

Antikondenzačná farba na steny v interiéri s vynikajúcimi tepelno 
– izolačnými a zvukovo-izolačnými vlastnosťami. Vytvára na stene 
izolačnú vrstvu a vyrovnáva teplotné nerovnosti, čím zlepšuje kom-
fort bývania v miestnostiach.

• vodou riediteľná

• hodvábne matný vzhľad

• obsahuje špeciálne prísady a mikroguľôčky

• tepelná a zvuková izolácia (hrúbka min. 300 μm = 0,3 mm)

• antikondenzačná, protiplesňová

• výborná paropriepustnosť (testované - Trieda 1)

• vysoká krycia schopnosť

• účinne maskuje drobné povrchové nedokonalosti

• certifikát environmentálnej kvality EPD®

• odolná voči pare a vlhkosti

   biela / 32 odtieňov

10 – 12 m²/l

14 – 15 m²/l

10 – 11 m²/l

cca 4 m²/l

cca 24 hodín

cca 4 hodiny

cca 6 hodín

cca 6 hodín
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BELLARYA

Hypoalergénna, interiérová farba na steny vyrobená z ekologicky 
šetrných surovín (90% prírodného pôvodu). Je vhodná na použitie 
v obývacích miestnostiach a obzvlášť v miestnostiach, ktoré sú 
obývané osobami náchylnými k alergiám ako sú deti a starší ľudia. 
Ideálna voľba pre prostredie, kde žijú a pracujú vysoko citlivé osoby.

• hypoalergénna farba s VOC  0

• matný vzhľad

• bez rozpúšťadiel, ťažkých kovov, konzervantov alebo 
biocídov

• úplne bez zápachu

• vynikajúca krycia schopnosť

• vysoká paropriepustnosť

• certifikát IAQ „A+“ (kvalita ovzdušia v interiéri)

• certifikát environmentálnej kvality EPD®

• testované na dermatologickej klinike v Janove

    biela / 10 odtieňov

10 – 13 m² / l

cca 6 hodín

SANYA PITTURA

Antibakteriálna, sanitačná farba na steny s mimoriadnym bakte-
riostatickým účinkom (bráni rastu mikróbov). Využíva bakteriosta-
tické vlastnosti iónov striebra, obsiahnuté v nátere, aby zabezpečila 
hĺbkovú a trvalú ochranu povrchov pred množením baktérií a napad-
nutím plesňou. Ideálna pre zdravotnícke zariadenia, ale aj do bytov, 
kancelárií, škôl ...atď.

• o 99,9 % menej baktérií už za 24 hodín

• umývateľná (trieda 2) - odoláva častému umývaniu

• na vodnej báze

• matná

• vysoká krycia schopnosť

• zlepšuje zdravotnú kvalitu priestorov

• ohľaduplná k životnému prostrediu a k zdravotne citlivým 
osobám

• nízke zachytávanie nečistôt

• certifikát IAQ „A+“ (kvalita ovzdušia v interiéri)

    biela / 10 odtieňov

10 – 12 m² / l

cca 6 hodín
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FONDO 2000

Spevňujúci základný náter vonkajších i vnútorných povrchov. Môže 
byť použitý ako základ (primer) na všetky stavebné povrchy (omiet-
ky rôzneho druhu, sadrokartón, betón, vláknitý cement, neskriedo-
vatelé staré nátery).

• na báze emulzie akrylových mikropolymérov

• vynikajúco penetruje (vďaka malým časticiam)

• minimalizuje absorpciu vody

• vyrovnávajú oblasti s odlišnou absorpciou (nasiakavosťou)

• pod syntetické aj vodou riediteľné nátery

• transparentný

    bezfarebný

10 – 11 m² / l

12 – 24 hodín

BOEROSTUCCO

Extra biely tmel na efektívne odstraňovanie rôznych povrchových 
nedokonalostí podkladov. Pretierateľný vodou riediteľnými farbami, 
bežnými základnými nátermi na báze vody alebo rozpúšťadiel. Vhod-
ný na drevené a murované podklady.

• ľahko sa nanáša

• vysokoplniaci

• vynikajúca brúsiteľnosť (za sucha)

• rýchloschnúci (bez nadmerného zmenšenia objemu)

• matný

• bez VOC

    biely

3 – 8 hodín
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10 – 11 m²/l

1,6 – 2 m²/l

18 – 24 hodín

4 – 6 hodín

ARTDECOR GARDA

Dekoračný náter na steny v interiéri so vzhľadom hrubého metalického piesku. Ide-
álny na dekoráciu vnútorných povrchov domov, showroomov, obchodov, kancelárií, 
reštaurácii či verejných priestorov. Na omietky, sadrokartón, drevo ...atď.

• kovovo – hodvábny vzhľad

• veľmi elegantný a moderný povrch

• štruktúra hrubého piesku a metalický efekt

• jednoduchá aplikácia (aj začiatočníci)

• ľahko sa prispôsobí každému povrchu

• zakrýva prípadné nedostatky podkladu

               zlatá / strieborná / oceľová / tónovateľná

ARTDECOR LEVICO  

Jemná dekoračná interiérová omietka s efektom dizajnového betónu. Pripomí-
na vzhľad ošúchanej cementovej omietky alebo betónu. Dodáva jedinečný vzhľad 
stenám v domoch, showroomoch, obchodoch, kanceláriách, verejných vnútorných 
priestoroch ...atď.

• matný vzhľad

• moderný, nadčasový povrch

• dobrá priedušnosť

• jednoduchá aplikácia

• ľahko sa prispôsobí každému povrchu

• zakrýva prípadné nedostatky podkladu

               biela / tónovateľná

10 – 12 m²/ l

18 – 24 hodín

ARTDECOR BELLAGIO

Dekoračná interiérová farba s nádhernými perleťovými odleskami a vzhľadom jem-
ne brúseného kovu. Umožňuje jednoduchú úpravu stien v domoch, showroomoch, 
obchodoch, kanceláriách, verejných vnútorných priestoroch ...atď

• kovovo – perleťový lesk

• jemná štruktúra

• na báze akrylových živíc a kovových pigmentov

• ľahko sa prispôsobí každému povrchu

• zakrýva prípadné nedostatky podkladu

• jednoduchá aplikácia

               zlatá / strieborná / tónovateľná
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7 – 10 m²/l

18 – 24 hodín

METALLIC GRIT

Dekoračná interiérová farba s hrubozrnou štruktúrou a výsledným drsným kovo-
vým vzhľadom. Jednoducho vytvoríte prepracované unikátne dekorácie. Ideálna 
na zdobenie interiérových stien v domoch, showroomoch, obchodoch, kancelári-
ách, verejných zariadeniach a iných, v klasickom aj modernom štýle.

• drsný kovový vzhľad

• na vodnej báze

• nízky obsah VOC

• jednoduchá aplikácia

• ľahko sa prispôsobí každému povrchu

• zakrýva prípadné nedostatky podkladu

               zlatá / perlová / tónovateľná

cca 11,5 m²/ l

cca 2 – 5 dní

METALLIC PAINT

Dekoračná interiérová farba na steny s výsledným jemným hodvábnym kovo-
vým vzhľadom. Pomocou správnej techniky a vlastnej fantázie vytvorte jedi-
nečný vzhľad stien v domoch, showroomoch, obchodoch, kanceláriách, verej-
ných zariadeniach a iných.

• jemný, hodvábny kovový vzhľad

• na vodnej báze

• odolná proti poškriabaniu a umývaniu

• nízke zachytávanie nečistôt

• pre väčšiu odolnosť prelakujte

• jednoduchá aplikácia

               zlatá / perlová / / hliníková / tónovateľná
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RENO
RENOJAVA prichádza na trh s novou produktovou radou pod značkou RENO. 
Či už potrebujete chrániť fasádu svojho domu alebo vymaľovať steny v interiéri, 
značka RENO ponúka produkty najvyššej kvality vo svojej triede.

Veríme, že si vyberiete tú správnu omietku, farbu alebo inú povrchovú úpravu 
pre vašu stavbu.

cca 6,5 m²/ kg

4 – 6 hodín

RENOCRYL

Oteruvzdorná interiérová farba najvyššej kvality vo svojej triede, ktorá spĺňa pred-
poklady pre zdravé bývanie. Na kvalitné biele a farebné nátery stien a stropov 
v interiéroch. Ideálna do miestností, kde sa dlho zdržiavate: obývacie priestory, det-
ské izby a spálne.

• vodou riediteľná

• hlboko matný vzhľad

• oteruvzdorná

• najvyššia kvalita vo svojej triede

• spĺňa predpoklady pre zdravé bývanie

• na nové, ale aj predtým natierané povrchy

              biela / 18 odtieňov
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RENOPUTZ

Prémiová omietka pastovej konzistencie na všetky typy fasád. 
Na ochranu a farebné štrukturované riešenie fasád s požiadavkou 
na výbornú odolnosť voči poveternostným vplyvom, vode a znečis-
teniu. Optimálna povrchová úprava na všetky typy fasád, rodinné 
domy i väčšie objekty ako napr. bytové domy, viacpodlažné budo-
vy, hotely, školy.

• na báze silikónových živíc

• hlbokomatná

• odolná voči poveternostným podmienkam

• vodoodolná

• 1,5 – 2 mm veľkosť zrna

    tónovateľná

RENOCERAMIC

Špeciálny finálny náter na steny v interiéri s odolnosťou blí-
žiacou sa keramickým povrchom. Náter (lak) je určený tam, 
kde sa vyžaduje extra odolnosť voči opotrebovaniu, špine 
a vode. Ideálny pre kuchyne, toalety a kúpeľne (aj v sprcho-
vých kútoch, pri vaniach a výlevkách).

• vodou riediteľný

• polomatný vzhľad

• transparentný

• extra odolný

• trieda oteru za mokra 1 (umývateľnosť)

• nie na sanačné a vápenné omietky

    bezfarebný

RENOSIL

Prémiová hlbokomatná fasádna farba na všestranné použitie. 
Poskytuje dlhoročnú ochranu a farebné riešenie fasád s vysokými 
nárokmi na odolnosť voči poveternostným vplyvom, vode a zne-
čisteniu. Univerzálne použiteľná na omietky, zatepľovacie systémy, 
betón a iné bežné fasádne povrchy. Vhodná aj na historické budovy.

• na báze silikónových živíc

• hlbokomatná

• odolná voči poveternostným podmienkam

• vodoodolná

• výborná paropriepustnosť

• vhodná na historické budovy

    biela / tónovateľná

RENOGRUND 

Základný penetračný náter s obsahom celulózového vlákna pod 
omietky a farby, na pevné, rovnomerne nasiakavé, ale aj na hladké, 
menej nasiakavé povrchy. Pre obsah celulózového vlákna možno 
výrobok použiť na vyplnenie vlasových trhlín pred aplikáciou farieb. 
Vhodné podklady: stierky, omietky, sadrokartón, hladký betón, liso-
vané dosky.

• vodou riediteľný

• obsahuje celulózové vlákno

• vypĺňa vlasové trhliny

• vyrovnáva nasiakavosť

   biely / tónovateľný

0,4 – 0,5 m²/ kg

cca 12 – 14 m²/ kg cca 5 m²/ kg

cca 6 m²/ kg

2 – 3 dni

cca 4 hodiny 4 – 6 hodín

4 – 6 hodín
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2 – 5,5 m²/ l

6 – 8 hodín

HERBOSIL

Herbosil je vysoko difúzna fasádna farba so schopnosťou prepúšťať vodnú paru, 
obohatená silikónovou živicou. Ponúka vynikajúce prekrytie zŕn, napr. pri hru-
bých omietkach, je veľmi dobre priľnavý na minerálne podklady, ako sú silikátové, 
disperzné a disperzno – silikátové farby a omietky z umelej živice. Hrubý nástrek a 
škrabaná omietka sa dajú spoľahlivo a bezpečne prekryť.

• spoľahlivo chráni pred vlhkosťou

• vynikajúco prekryje aj hrubé omietky

• veľmi dobrá priľnavosť na minerálne podklady

• obsahuje ochranný film proti napadnutiu riasami a hubami

• vysychá bez vnútorného pnutia

• vodou riediteľná

• matný vzhľad

               biela / tónovateľná

Herbol
Herbol je jednou z najstarších nemeckých značiek vyrábajúcich profesionálne 
stavebné farby. Má svoj pôvod v továrni na farby Herbig – Haarhaus založenej 
 v Kolíne nad Rýnom v roku 1844. Osvedčená inovatívna značka kvality pre náročných 
profesionálov neustále napreduje vo vývoji nových nápadov a trvalo udržateľných 
riešení, aby profesionáli mohli vždy pracovať rýchlo, bezpečne a produktívne. 
Sortiment fasádnych, interiérových a penetračných náterov nájde svoje uplatnenie  
pri renováciách, opravách a novostavbách, či reštaurátorských prácach na historických 
budovách.
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MINERALFARBE

Vápenná fasádna farba vyrobená na základe zvlášť jemného, špe-
ciálne zušľachteného vápenného spojiva. Pri použití Mineralfarbe v 
interiéri, dosiahneme prirodzenú obytnú klímu. Napadnutiu plesňami 
a hubami je aj bez pridania fungicídov zamedzené stredne dlhú dobu. 
Na základe týchto vlastností je vhodná na nátery fasád na historic-
kých budov a ich interiérov.

• priedušná pre vodné pary

• bezrozpúšťadlová

• nehorľavá

• ľahko spracovateľná

• bez vnútorného pnutia

• vhodná na historické budovy

• matná

• vodou riediteľná

   biela / tónovateľná

HYDROPHOB AQUA

Impregnačný náter na vytvorenie vodoodpudivých náterov určený 
na všetky minerálne a nasiakavé podklady. Obsahuje silikónovú ži-
vicu, ktorá pokryje povrch kapilár. Samotné póry a kapiláry ostávajú 
aj naďalej otvorené, priepustnosť vodných pár je zachovaná, podklad 
môže dýchať, ale povrch pritom ostáva vodoodpudivý. Impregnácia 
materiálu zvyšuje jeho tepelnú izoláciu a odstraňuje príčiny vzniku 
výkvetov a plesní

• matný

• vsiakne hlboko do podkladu

• transparentný (po vyschnutí)

• zachováva otvorené póry

• priepustnosť je zachovaná

• vodooodpudivý – chráni pred vlhkom, prudkým dažďo

    bezfarebný

METHACRYL SIEGEL

Jednozložkový odolný náter na steny a podlahy vo vnútornom i 
vonkajšom prostredí, napr. pivnice, sklady, dielne, balkóny, terasy. 
Používa sa na všetky bežné materiály ako sú betón, poter, azbes-
tocement, nasiakavé keramické dlaždice a iné. Výsledný vzhľad je 
dekoratívny, odolný a trvalo elastický aj pri nízkych teplotách.

• bezrozpúšťadlový

• vodou riediteľný

• polomatný

• oderuvzdorný (trieda DIN EN 13300)

• ľahká údržba na mokro i sucho

• odoláva obvyklým chemikáliám

• má vysoký difúzny odpor CO2 (karbonizačná brzda)

    biely / tónovateľný

SILIKAT INNENFARBE

Minerálna maliarska farba na silikátovej báze (DIN 18363), s obsa-
hom disperzie pod 5 %. Farba je extrémne priepustná pre vodnú 
paru. Prirodzený minerálny alkalický charakter tejto maliarskej farby 
bráni výskytu plesní a vytvára zdravé prostredie na bývanie.

• na silikátovej báze

• hodvábne matná

• extrémne priepustná pre vodnú paru Sd = 0,02 m

• trieda oteru za mokra 3

• trieda krytia 2

• bez rozpúšťadiel

• vhodná pre alergikov

• nehorľavá (A2)

   biela / tónovateľná

6 – 9 m²/ l

1 – 5 m²/ l 4,5 – 7 m²/ kg

5,5 m²/ l

cca 15 hodín

2 – 3 dni 4 – 5 dní

cca 12 hodín
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Valpaint
Valpaint je jedna z najpokrokovejších značiek na poli dekoračných náterov. Luxusné 
talianské dekoratívne nátery, inovatívne a vysoko kvalitné produkty, ktoré sú navyše 
šetrné k životnému prostrediu. Profesionálne náterové hmoty s rôznymi dekoratívnymi 
efektmi, ktoré vás určite prekvapia svojimi krásnymi farbami, jedinečnými vlastnosťami 
a nenapodobiteľnými štruktúrami. 

Príďte si pozrieť množstvo variácií povrchových úprav naživo v našom showroome.



st
a

vb
a

53

SABULADOR

Dekoratívny interiérový náter vyznačujúci sa jedinečnými farebný-
mi perleťovými odtieňmi so špeciálnymi žiarivými hrubými čiastoč-
kami piesku. Táto kombinácia umožňuje vytvoriť jedinečný efekt 
pripomínajúci piesočné duny. Materiál veľmi jednoducho aplikova-
teľný a môže byť použitý na rôzne druhy povrchov ako je kov, drevo, 
omietky a sadrokartón (po patričnej úprave podkladu).

• efekt piesočných dún

• pololesklý

• na vodnej báze

• priedušný

• umývateľný

• dobrá oteru vzdornosť

    tónovateľný

METEORE 10 MARMORIZZATO

Dekoratívny textúrovaný náter, ktorý verne reprodukuje 
vzhľad prírodného mramoru. Imitácia mramoru prináša ele-
ganciu a nádych luxusu do všetkých interiérov. Tento ma-
teriál môže byť použitý po dodatočnej povrchovej úprave 
taktiež na miestach so zvýšenou vlhkosťou ako napríklad 
kuchyne a kúpeľne.

• vytvára vzhľad mramoru

• elegantný a luxusný nádych

• vodouriediteľný

• priedušný

• dobrá oteru vzdornosť

    tónovateľný

KLONDIKE

Dekoratívny náter urečený pre interiérové použitie imitujúci vzhľad 
zoxidovaných kovových povrchov. Jedinečný moderný vzhľad s ko-
vovými fragmentmi obsiahnutými v nátere umocnený zlatými, strie-
bornými a zoxidovanými efektmi prináša dokonalú imitáciu kovové-
ho povrchu. Tento materiál je, po aplikovaní špeciálnej povrchovej 
úpravy, odolný voči vode, čo umožňuje použiť tento materiál aj  
na miestach zo zvýšenou mierou vlhkosti.

• zoxidovaný kovový povrch

• hodvábny vzhľad

• vodouriediteľný

• odoláva vysokým teplotám

• vyrovnáva menšie nerovnosti

• umývateľný

    tónovateľný

MAGIC LIGHT 

Jedinečný transparentný náter, ktorý absorbuje prírodné aj umelé 
svetlo. MAGIC LIGHT vráti do tmavej miestnosti absorbované svetlo 
ako alternatívny zdroj svetla v úplnej tme. Má rozmanité možnosti 
využitia vrátane rodinných domov, bytov, verejných priestorov, noč-
ných klubov, výstavných miestností, schodísk, chodieb, garáží, výťa-
hov ako aj núdzových východov.

• fluorescenčný efekt (v tme svieti)

• absorbuje prírodné aj umelé svetlo

• na vodnej báze

• dodá magický efekt bývaniu

• transparentný

• na svetle je neviditeľný

   bezfarebný

1 – 1,5 m²/ l

cca 24 hodín

cca 28 hodín

24 – 36 hodín

cca 24 hodín
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Stavba - rôzne

OSMO OLEJ NA BETÓN

Impregnačný olej, ktorý kombinuje výhody prírodných voskov a 
olejov v jednom výrobku. Na poteroch a na betóne sa impregná-
ciou významne znižuje tvorba prachu. Ideálny na betón, betónové 
dlaždice, potery, porézny prírodný kameň a na neglazované dlažby. 
Využitie nájde pri náteroch v kúpeľni a kuchyni, ďalej na ošetrenie 
stolových dosiek, okenných parapetov a kuchynských dosiek.

• na báze prírodných olejov a voskov

• polomatný

• bez obsahu VOC

• zvyšuje odolnosť voči zašpineniu

• nevytvára film

• mokrý efekt

• zaisťuje vodoodpudivosť

    bezfarebný

NOVOCHEMA RENOLAST

Náterová látka na báze asfaltového laku v organickom rozpúšťadle s 
prídavkom hliníkového pigmentu. Používa sa na povrchovú úpravu 
strešnej krytiny na báze bitumenov a plechu, na nátery muriva, be-
tónu, dreva a niektorých plastických látok, kde sa okrem izolačného 
a konzervačného účinku požaduje i odrážanie slnečných lúčov.

• asfaltovo - hliníkový náter na strechy

• reflexný, izolačný a konzervačný náter

• odráža slnečné lúče

• znižuje povrchovú teplota natretých plôch

    strieborný – hliníkový (RAL 9006)

OSMO OLEJ NA KAMEŇ A TERAKOTU 

Prírodný olej na ochranu kamenných a terakotových plôch pred 
znečistením a na impregnáciu všetkých druhov porézneho prírod-
ného kameňa a na ošetrenie betónových prvkov v exteriéri. Výrobok 
je zvlášť vhodný pre ošetrenie pochôdzneho kameňa a parapeto-
vých dosiek zo žuly, vápenca alebo bridlice.

• na báze prírodných olejov a voskov

• polomatný

• bez obsahu VOC

• zvyšuje odolnosť voči zašpineniu

• nevytvára film

• zaisťuje vodoodpudivosť

• mokrý efekt

   bezfarebný

HOLZPROF HR PROF

Vysoko kvalitný, certifikovaný protipožiarny náter na výrobky z rôz-
nych druhov dreva (od masívu po preglejku, od exotických po mo-
difikované druhy) a celulózy, na drevené komponenty v budovách 
a iných konštrukciách. Materiál ošetrený HR PROF pri vystavení 
teplote vyššej ako 1700 °C sčernie a oheň sa rýchlo prestane šíriť. 
100 % ekologický.

• zabraňuje šíreniu ohňa, obmedzuje možnosť vzplanutia

• nedymí pri vysokých teplotách

• drevo prirodzene dýcha

• pretierateľný

   bezfarebný (jemná zmena odtieňa)

cca 50 m²/ l

8 – 10 m²/ kg

cca 32 m²/ l

3 – 5 m²/ l

8 – 10 hodín

min. 4 hodiny

8 – 10 hodín

cca 24 hodín
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RENOSTONE

Impregnačný vodoodpudivý náter na ochranu kameňa a betónu 
v exteriéri. Použiteľný na cement, betón, bridlice, lícové tehly, te-
rakotu, vápenec, pemzu, neleštený prírodný a umelý kameň. Je 
vhodný aj pri rekonštrukciách historických objektov. Nie je vhod-
ný na podlahy.

• takmer nemení vzhľad povrchu kameňa

• na vodnej báze

• nevytvára povrchový film

• vysoká vodoodpudivosť (chráni voči poškodeniu mrazom)

• chráni pred zvetrávaním

• znižuje kriedovatenie povrchu

• povrch je priedušný

• skoro nulový obsah VOC

• osvedčenie o bezpečnosti hračiek (EN 71-3)

    bezfarebný

BÖHME STONECARE 500

Penetračný tmel na suché a čisté minerálne povrchy, ako porézne 
kamene, neglazované dlaždice a iné povrchy, ako je betón a murivo. 
Voda a aktívne činidlá prenikajú cez minerály materiálu. Chemická 
reakcia impregnácie nastane v kapilárnych póroch medzi časťami 
vody a minerálmi. Po dobu najmenej 48 hodín si materiál musí vybu-
dovať ochranu proti vlhkosti a stavebný materiál bude vode odolný.

• vodou riediteľný

• bez obsahu VOC

• trvalá podpovrchová bariéra voči oleju a vode

• paropriepustný

• nemení vzhľad

• transparentný

    bezfarebný

NATURALIS OILS - OLEJ NA KAMEŇ

Olej na ochranu kameňa vyrobený podľa tradičnej receptúry. Je to 
tzv. „vysychavý olej“, ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom. 
Je určený na ochranu a dekoráciu kameňa, kamenných obkladov 
zo žuly a iných pórovitých druhov kameňa, tehly či kameniny. Vhod-
ný ako impregnácia kamenných obkladov okolo krbov, betónových 
podláh, umeleckých predmetov a tiež na údržbu pomníkov.

• na ochranu a dekoráciu

• povrch si zachováva pórovitosť

• zvýrazňuje prírodnú štruktúru kameňa

• odpudzuje vodu

• obnovuje prirodzenú farbu a vzhľad kameňa

• zanecháva mokrý efekt

• redukuje účinky UV žiarenia

    bezfarebný

BÖHME CLEANABLE ANTIGRAFFITI

Špičkový, účinný 2K antiGraffiti ochranný lak na rôzne povrchy. 
Sprejové farby sa dajú ľahko odstrániť pomocou bežných rozpúšťa-
diel. Ochranná vrstva je podobná keramickému povrchu, je vysoko 
stabilná a odolná voči širokému spektru rozpúštadiel. Použiteľný na 
murivo i drevo.

• chráni pred graffiti (ľahké odstránenie)

• matný

• transparentný

• vysoko stabilný

• odoláva poveternostným vplyvom

• vysoká chemická odolnosť

• VOC < 3 %

    bezfarebný

1,5 – 15 m²/ l

5 – 14 m²/ l

10 – 15 m²/ l

5 – 7 m²/ l

cca 24 hodín

2 – 4 hodiny

12 – 24 hodín

cca 12 hodín
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U-POL
U-POL je svetový líder v produktoch na opravu automobilov. Špecializuje sa na plniče, 
nátery, aerosóly, lepidlá a produkty súvisiace s farbami. Je celosvetovo uznávaná (vo 
viac ako 100 krajinách) a odhodlaná neustále poskytovať zákazníkom vysoko kvalitné 
produkty, ktoré požadujú profesionálni technici. Viac ako 70 – ročné skúsenosti v tomto 
odvetví spolu s neustálymi investíciami do najmodernejších výrobných zariadení a 
reputáciou v oblasti inovácií zaisťujú U-POLu popredné miesto vo svetovej karosárskej 
„lige“.

RAPTOR 2K

Tvrdý a tónovateľný 2K ochranný náter RAPTOR je odolný náter, ktorý poskytuje po-
vrchom ochrannú bariéru, ktorá vydrží aj tie najťažšie skúšky. Vďaka svojej všestran-
nosti je ideálny pre takmer akúkoľvek aplikáciu. V karosárskom odvetví, na poľnohos-
podárske stroje, v priemysle, námorníctve či v domácnosti. Zvlášť uznávaný majiteľmi 
off-roadov, ktorí vyžadujú výnimočnú odolnosť v extrémnych situáciách.

• do extrémnych klimatických podmienok

• UV odolný, nebledne a nekriedovatie

• vodoodolný a chráni povrch pred koróziou

• dlhá životnosť

• voliteľná drsnosť povrchu (pri použití RAPTOR pištole)

• v ponuke aj protišmyková prísada

• dostupný aj v spreji

              čierny / biely / tónovateľný

2 – 6 m²/l

2 – 3 dni



ANTIKORÓZNY EPOXIDOVÝ ZÁKLAD

Dvojzložkový vysokokvalitný epoxidový základ, špeciálne navrhnu-
tý na použitie pod ochranný náter RAPTOR. Obsahuje zmes an-
tikoróznych prísad, ktoré pomáhajú zabraňovať hrdzaveniu a tiež 
živicu, ktorá zlepšuje priľnavosť k holému kovu a väčšine povrchov.

• chráni pred hrdzavením

• vynikajúca odolnosť (aj voči soli) a krycia schopnosť

• ľahká aplikácia (aj na povrchovú hrdzu)

• hladký, ľahko brúsiteľný

• bez olova a chrómu

• predlžuje životnosť ochranného náteru

• pololesklý

• dostupný aj v spreji

    sivý

ACID ETCH PRIMER

Jednozložkový adhézny základ na kovové povrchy. Ester kyseliny 
fosforečnej pomáha priľnavosti k podkladu, ako je napr. pozinkova-
ná oceľ a hliník. Ideálny pred aplikáciou farieb na nové, holé kovové 
povrchy.

• priľnavostný základ na kovy

• v spreji

• antikorózna bariéra

• naleptanie a základovanie v 1 kroku

• prelakovateľný väčšinou rozpúšťadlových náterov

• nie je nutné brúsenie

ADHESION PROMOTER (AKTIVÁTOR)

Jednozložkový univerzálny aktivátor – adhézny základ pod RAP-
TOR. Podporuje priľnavosť farby k väčšine automobilových po-
vrchov, ako sú plasty, hliník, pozinkovaný kov, zinok, prelakované 
povrchy, sklolaminát, dokonca aj na plniče. Nahrádza potrebu
obrusovať povrchy v ťažko dostupných miestach, napr. pod krytom, 
pod vekom.

• univerzálny základ pod RAPTOR

• v spreji

• vynikajúce adhézne vlastnosti

• podporuje priľnavosť k rôznym automobilovým povrchom

• prelakovateľný väčšinou náterov

• nie je nutné brúsenie

• ochrana voči odlupovaniu farby

• ochrana voči narušeniu rozpúšťadlom

RAPTOR 1K

Univerzálny jednozložkový ochranný náter odolný voči oteru, vode, 
UV žiareniu. Výborne priľne ku pripravenému kovu, hliníku, sklene-
ným vláknam, plastu či drevu. Ideálny pre domácich majstrov, nad-
šencov starostlivosti o autá... na vozidlá, prívesy, zábradlia, schody, 
kovový nábytok a pod.

• vytvára štruktúrovaný povrch odolný voči oteru

• 3-krát tvrdší ako iné štandardné 1K nátery

• vodoodolný, zabraňuje korózií

• UV odolný, zabraňuje vyblednutiu na slnku

• výborná priľnavosť a jednoduché použitie

• rýchloschnúci

• nie je potrebná striekacia kabína

   čierny

5,5 – 7 m²/ l

cca 4,5 m²/ l

cca 2 m²/ l

cca 3 m²/ l

2 – 8 hodín

10 – 20 min.

3 – 4 hodiny

cca 20 min.
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C.A.R.FIT
Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie radia túto 
spoločnosť na popredné miesto v oblasti auto – opravárenských materiálov. Široký výber 
produktov umožňuje vykonávať väčšinu postupov opráv karosérie vozidla. 

Ak viete ako na to, produkty C.A.R.FIT vám zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce 
požiadavky moderných aplikácií.

cca 3 hodiny

2K HS AKRYLOVÝ PLNIČ 4:1

Vysokokvalitný 2K akrylový plnič na opravy automobilových dielov vyrobených z 
rôznych štandardných materiálov. Vhodný na opravu ľahkých a stredných poško-
dení kovových častí karosérie, na oceľ, hliník, všetky druhy kovových povrchov so 
základom, sklolaminát, polyesterové tmely, 2K akrilové plniče / základy a OEM.

• zaisťuje perfektný vzhľad dielcov po opracovaní

• vynikajúce plniace vlastnosti

• na ľahké – stredné poškodenia

• rýchloschnúci

• jednoduché brúsenie

• TOP produkt

               čierny / biely / sivý



CARBON TMEL (BLACK LABEL)

Dvojzložkový polyesterový tmel vystužený uhlíkovým (karbónový-
mi) vláknami na plnenie a opravu malých otvorov a koróziou po-
škodených častí karosérií automobilov a strojov. Po vysušení sa 
povrch materiálu stáva veľmi pevným a v prípade potreby sa môže 
brúsiť. Na oceľ, pozink, hliník, sklolaminátové plasty, polyesterové 
materiály a OEM substráty.

• vysoká mechanická pevnosť

• aj na hlboké výplne

• dobrá priľnavosť

• ručné / strojové brúsenie

• nezanáša brusivá

• môže byť aplikovaný pred plničom

• Black Label je voľbou profesionálov

    čierny

PODVOZKOVÁ OCHRANA

Ochranný náter na báze syntetickej živice určený na pod-
behy a časti karosérie automobilov a úžitkových vozidiel. 
Podvozková ochrana môže byť použitá samostatne alebo 
prelakovaná akoukoľvek farbou v priebehu 30 až 40 minút 
po vysušení.

• chráni podvozok

• účinná ochrana pred kamienkami

• chráni pred agresívnymi chemikáliami

• vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu

• vysoká trvanlivosť

• tlmí zvuk a absorbuje vibrácie

• prelakovateľná

    čierna / sivá

2K WASH PRIMER 2:1

Dvojzložkový reaktívny základný náter s vynikajúcimi antikoróznymi 
vlastnosťami pre opravy karosérií. Určený na oceľ, hliník, pozinko-
vanú oceľ, polyesterové tmely, staré povrchové úpravy v dobrom 
stave. Na dvojvrstvové lakovacie práce pri opravách automobilov.

• základný náter

• dokonalá ochrana pred koróziou

• jednoduché miešanie a aplikácia

• vynikajúce plnenie (zatečenie)

• vynikajúca priľnavosť k rôznym povrchom

    béžový

1K VYSOKO PLNIVÝ ZÁKLAD V SPREJI 

Jednozložkový vysoko plnivý základný plnič v spreji na zlepšenie 
adhézie. Vhodný na opravu kovových častí alebo dielov po aplikácii 
polyesterových tmelov. Na kov, všetky druhy základných kovových 
povrchov, sklolaminátové plasty, polyesterové tmely, 2K akrylátové 
plniče / základy.

• sprej

• jednoduchá aplikácia

• spoľahlivá ochrana proti korózii

• rýchle schnutie

• utesňuje nechránené oblasti kovového povrchu

• prelakovateľný

• odoláva teplotám do 250 °C

   sivý / čierny / biely

20 – 30 min.

cca 1,5 hodiny 15 – 40 min.
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KAPCI Coatings
Spoločnosť Kapci Coatings bola založená v roku 1985. Od roku 2002 začala svoju výrobu 
v novom sídle v Port Said v Egypte. Patrí medzi najväčších výrobcov produktov pre 
Refinish automobilov so širokou škálou produktov vysokej kvality, ktoré sa vyvážajú do 
viac ako 45 krajín po celom svete. 

Kapci vyvíja produkty podľa medzinárodných štandardov, čo dokazujú certifikáty: ISO 
9001 – 2000 (kvality), ISO 14001 – 1996 (environmentálneho manažérstva), ISO 18001 
(systém riadenia bezpečnosti práce).

Miešací systém KAPCI Coatings

Vysokokvalitný zmiešavací systém od KAPCI Coatings poskytuje ultrakvalitu v oblasti 
miešania autolakov. Výhodou tohto systému je jednoduchosť použitia systému výberu 
farieb a stabilita pigmentácie. Za svoju popularitu vďačí jednoduchému ovládaniu a 
nízkej spotrebe materiálov. 

Systém obsahuje zmiešavací stroj (mixér), ktorý účinne zabraňuje zasychaniu laku a 
ukladaniu tuhých pigmentov na dne plechovky. Súčasťou miešacieho systému je aj 
softvér z receptúrami, ColorBox s približne 15000 odtieňmi od výrobcov automobilov, 
ktorý pomáha priradiť správnu farbu a ColorGuide, v ktorej je umiestnených približne 
4000 farieb od výrobcov automobilov.



3 – 4 hodiny

15 – 20 min.

KAPCI 625 2K AKRYLOVÝ PLNIČ

Dvojzložkový akrylový plnič špeciálne vyvinutý na použitie pod 2K akrylové nátery 
a základné nátery na báze rozpúšťadiel. Kapci 625 môže byť aplikovaný na 2K PE 
tmely, 2K epoxidové základy a Wash primery, ďalej na 1K Etch primery, OEM prime-
ry, plasty vystužené skleneným vláknom (s predprípravou), a na prebrúsené staré 
povrchové úpravy v dobrom stave.

• špičková kvalita

• pre profesionálov

• jednoduchá aplikácia

• ľahké brúsenie

• veľmi dobrý finálny vzhľad povrchu

• ručné / strojové brúsenie

• pretierateľný 2K akrylovými nátermi

KAPCIBASE 670  

Prémiový základný náter (báza), resp. systém miešania základných lakov na báze 
rozpúšťadiel na prelakovanie osobných a úžitkových vozidiel. Kapcibase 670 ponúka 
jednofarebné základné laky, metalické základné laky, perleťové laky a laky so špeciál-
nymi efektmi. V spojení s čírymi Kapci lakmi poskytujú základné farby Kapcibase 670 
vynikajúci, odolný a vysokolesklý finálny povrch.

• na profesionálne použitie

• špičková kvalita

• metalický / perleťový / špeciálny efekt

• rýchloschnúci

• aplikácia „mokrý do mokrého“

• krycí (metalický)

• nekrycí – polotransparentný (perleťový / špeciálny

               tónovateľný

4,5 – 16 hodín

KAPCICRYL 660

Dvojzložkový akrylátový miešací systém pre autolakovačov na prelakovanie osob-
ných a úžitkových vozidiel. Profesionálne 2K akryl-uretánové vrchné nátery s vyso-
kým leskom, odolnosťou a vynikajúcim krytím. Vrchné nátery Kapcicryl je možné 
použiť na opravy akejkoľvek veľkosti.

• špičková kvalita

• pre profesionálov

• vysoký lesk / mat (na požiadanie)

• vynikajúca odolnosť

• veľmi dobrá krycia schopnosť

• aplikácia „mokrý do mokrého“

               tónovateľný
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HML
HML je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť so zameraním na automobilové 
a karosárske odvetvie. Jej sortiment zahŕňa tmely, prostriedky na ochranu 
karosérie, lakovacie pásky, pomocné materiály, leštiace kotúče a mnoho 
ďalších produktov, ktorých spoločným znakom je najvyššia kvalita.

SEALFLEX 301

Jednozložkové, polyuretánové lepidlo a tmel, určený na 
tesnenie karosérií automobilov. Špeciálne navrhnutý pre 
automobilový priemysel. Vďaka svojej vyváženej viskozite 
je možné produkt jednoducho nanášať štetcom a vyhladiť 
resp. upraviť podľa pôvodného stavu. Je vhodný na tmele-
nie, tesnenie medzier, na kovy aj lakované plasty.

• lepí aj tmelí a veľmi rýchlo tuhne

• elastické s vysokou tvrdosťou

• jednoduché lepenie

• tlmí vibrácie a hluk

    čierny / sivý

SAFEFLEX 200

Je určený na ochranu karosérie a podvozku vozidla na viditeľných 
aj neviditeľných častiach vozidla. Ideálny na ochranu pred koróziou 
a nárazmi kamienkov v spodnej časti vozidla. Má zvukovo izolačné 
vlastnosti. Na plasty, základové nátery, polyesterové tmely, polyes-
terové lamináty, hliník, oceľ, pozinkovanú oceľ a nehrdzavejúcu oceľ.

• mimoriadne odolná ochrana podvozku

• na báze vysoko kvalitných syntetických živíc

• neobsahuje asfalt

• chráni pred koróziou a je odolný voči nárazu štrku

• pružný a prelakovateľný

• hrubá štruktúra

    čierny / sivý

HS CLEACOAT PREMIUM 

Vysoko lesklý dvojzložkový akrylový číry lak s vysokým obsahom 
pevných látok, odolný voči poškriabaniu. Poskytuje prvotriedny vý-
sledný lesk a trvácnu povrchovú úpravu. Používa sa na opravy auto-
mobilov, finálne lakovanie áut, autobusov, nákladných automobilov 
a iných kovových predmetov.

• finálny, vrchný lak

• vysoko lesklý a číry

• vysoký obsah sušiny

• jednoduchá aplikácia a ľahko sa leští

• dobrá odolnosť proti oderu a chemikáliám

   bezfarebný

1,5 – 2 m²/ kg

4 – 7 hodín

1 – 2 hodiny
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MENZERNA
Menzerna vyvíja a vyrába leštiace zmesi už viac ako 100 rokov. Keď Friedrich 
Menzer v roku 1888 založil spoločnosť v Pforzheime, leštiace prostriedky patrili 
medzi hlavné produkty miestneho klenotníckeho priemyslu. 

Dnes s podporou storočných skúseností vyvíja a vyrába Menzerna 
vysokohodnotné leštiace prostriedky pomocou najmodernejších metód pre 
tých najnáročnejších zákazníkov.

POWER LOCK ULTIMATE PROTECTION

Kvalitný a trvanlivý syntetický ochranný vosk vhodný pre každý 
typ autolaku. Tento špecializovaný produkt spoľahlivo chráni
pred vplyvmi prostredia. Vhodný aj ako trvanlivý náter na nové 
vozidlá.

• maximálna ochrana voči poveternostným vplyvom

• bezkonkurenčný brilantný hlboký lesk

• dlhá životnosť

• extrémne hydrofóbny

• veľmi ľahká aplikácia

• môže a aplikovať ručne alebo strojovo

SUPER FINISH 3500

Finálna leštiaca pasta, ktorá odstraňuje stopy po leštení, mik-
roškrabance a hologramy, čím zaisťuje bezchybný zrkadlový po-
vrch. Vďaka svojej tmavej farbe je obzvlášť ideálna na leštenie 
čiernych a iných „háklivých“ tmavých autolakov. Tretí krok v sys-
téme leštenia od Menzerny.

• finálne leštenie

• brilantný hlboký lesk

• odstraňuje jemné škrabance

• odstraňuje šmuhy a hologramy

• neobsahuje silikón

• na všetky typy karosérií

• aplikácia mäkkým padom

ONE – STEP POLISH 3 IN 1

Jednokroková pasta – neprekonateľný univerzál. Spoľahlivo od-
stráni škrabance a ryhy po brúsení, šmuhy, víry a tiene a ochráni 
vysokolesklý povrch. Toto jednokrokové leštenie spája rýchlosť a 
jednoduchosť, vďaka čomu je ideálne pre začínajúcich leštičov.

• univerzálna pasta

• trvalá ochrana

• ľahké a rýchle leštenie

• vysoko lesklý povrch

• odstraňuje stopy po brúsení P3000 a strojovom brúsení

• odstraňuje šmuhy a hologramy

• môže a aplikovať ručne alebo strojovo

• ideálna pre začiatočníkov
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Auto - rôzne

CHAMÄLEON SPRAY PUTT

Vysokokvalitný striekací tmel (plnič) na báze akrylovej živice v 
spreji. Je určený na ľahkú opravu škrabancov na karosériách a 
iných drobných nerovností upraveného i neupraveného povrchu 
(drevo, kov, hliník). Je vhodný aj ako základný náter pod všetky 
striekané farby (alkydovo-živicové, nitrocelulózové, 1K a 2K akry-
lové laky).

• tmel (plnič) v spreji

• na vyplnenie malých nerovností a škrabancov

• výborná priľnavosť

• vynikajúce plniace vlastnosti

• rychloschnúci

• ľahko brúsiteľný za mokra i sucha

• chráni pred koróziou

    béžovo – žltý

HB BODY 960 WASH PRIMER

Vynikajúca dvojzložková reaktívna základná farba vhodná ako zá-
klad na hliník, nehrdzavejúca oceľ (nerez), galvanizované povrchy, 
uhlíková oceľ, zinok, pozinkovaná oceľ. Poskytuje veľmi dobrú 
ochranu kovom a má výbornú mechanickú odolnosť. Ľahko sa na-
náša a rýchlo schne. Nie je potrebné ju brúsiť.

• ľahko sa nanáša

• zaisťuje priľnavosť

• poskytuje kovom vynikajúcu ochranu

• výborná mechanická odolnosť

• rýchloschnúca

• bez brúsenia

• je možné na ňu priamo nanášať vrchný náter

• neprelakovateľné polyesterovými systémami

• dostupná aj v spreji

    svetložltá

CHAMÄLEON BITUMEN

Vysokokvalitný konzervačný prostriedok na ošetrenie podvozkov 
vozidiel v spreji. Poskytuje odolnú ochranu pred koróziou na podla-
he a ťažko prístupných miestach podvozku osobných, nákladných 
automobilov, autobusov ...atď

• podvozková ochrana

• sprej

• vynikajúca prevencia proti korózii

• trvale flexibilný

• veľmi dobrá priľnavosť

• odolný voči slabým kyselinám a zásadám

• odolný voči poveternostným vplyvom

• tlmí zvuky

   čierny

ISOPON PLASTIC BUMPER FILLER

Tmel na plastové nárazníky automobilov. Tento vysoko flexibilný 
tmel špeciálne navrhnutý na opravu škrabancov a oderov na väčši-
ne plastových a uretánových nárazníkov a iných dielcov. Obsahuje 
aj plastovú stierku.

• na opravu plastových nárazníkov

• jednoduché zmiešanie a aplikácia

• ultra flexibilný

• rýhloschnúci

• ľahko brúsiteľný

• vynikajúca priľnavosť

• hladký a trvácny výsledný povrch

   tmavosivý

7 – 8 m²/ kg cca 30 min.

cca 30 min.
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cca 15 m²/ l

cca 24 hodín

CARLOFON KORROTEC 66

Transparentný prípravok v spreji na ochranu proti korózii na báze 
vosku. Je určený na použitie na viditeľných miestach, ktoré vy-
žadujú nenápadnú ochrannú vrstvu. Používa na povrchy, kde sa 
vyžaduje nelepivá ochranná vrstva ako dvere vozidiel, kapoty... atď.

• na báze vosku

• chráni proti korózii

• transparentný

• nenápadná ochranná vrstva

• nelepí

• obsahuje aplikačnú trysku

    bezfarebný

BRUNOX EPOXY

Unikátny antikorózny náter, ktorý premení hrdzu na čiernu vrstvu, 
ktorá dlhodobo chráni pred ďalšou koróziou. Vytvorí s neutralizo-
vanou vrstvou hrdze kovovo organický železitý komplex a vďaka 
obsahu epoxidových živíc je vynikajúcou podkladovou vrstvou. 
Prenikne do pórov hrdze, premení ju a vytvorí jednotný film čím 
poskytuje dobrú účinnosť a možnosť ďalšieho spracovania.

• antikorózny prostriedok a základ v jednom

• chráni pred vplyvom počasia a agresívnym chemikáliám

• neškodí životnému prostrediu

• kompatibilný s väčšinou vrchných tmelov a náterov

• preniká do pórov hrdze

• neostávajú stopy po štetci

• ideálny na veterány

• nevhodný na pozink a hliník

    jantárový

CARLOFON ML KONZERVANT DUTÍN

Účinný konzervačný prostriedok na ochranu dutín automobilov 
proti korózii. Poskytuje účinnú a trvalú ochranu pred koróziou 
dutinám automobilov, nákladných automobilov, autobusov. Ide-
álny pre veterány. Tiež slúži ako inhibítor korózie strojov, strojných 
dielov a zariadení skladovaných vonku. Ochrana stĺpikov, prahov, 
telies reflektorov a vnútorného priestoru dverí.

• antikorózna ochrana dutín

• ideálny na veterány

• vytvára mastný, pružný, ľahko lepkavý film

• odpudzuje vlhkosť

• preniká hrdzou a zabraňuje ďalšej korózii

• vynikajúca vzlínavosť

• odoláva vysokým teplotám (160 °C)

• dostupný aj v spreji

    bezfarebný / hnedý

CARLOFON ALUMINIUM – SPACHTEL

Hliníkový dvojzložkový plniaci a modelovací polyesterový tmel s ob-
sahom hliníkového prášku. Pomáha odstrániť nedokonalosti karo-
sérií osobných a úžitkových vozidiel na oceľových, pozinkovaných, 
hliníkových a iných povrchoch. Vďaka svojej vysokej flexibilite ho 
možno použiť na vyplnenie veľkých dutín a prvkov vystavených vib-
ráciám.

• obsahuje hliníkový prášok

• vysoká flexibilita

• hustý a bez pórov

• jednoduchá práca v hrubých aj tenkých vrstvách

• odoláva vibráciám

• dobrá odolnosť voči vyšším teplotám

• nízka prašnosť

• ručné / strojové brúsenie
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SATA
Začiatky firmy nachádzame v roku 1863 kedy Friedrich Carl Bauer založil Gretsch & 
Cie. GmbH vo Feuerbachu. SATA vyrába striekaciu techniku najvyššej kvality, disponuje 
vlastným vývojovým a školiacim centrom. Má celosvetovo vedúce postavenie v oblasti 
technológií mokrého lakovania a okrem Nemecka dodáva produkty distribučným 
partnerom do približne 100 krajín sveta. 

Technologicky vynikajúce striekacie pištole, systémy na ochranu dýchania, technológia 
stlačeného vzduchu a iné, robia zo SATA systémového dodávateľa pre priemyselných 
užívateľov, autolakovačov, tesárov či maliarov. SATA dlhodobo patrí medzi najviac 
inovatívne firmy v Nemecku.

SPRAY MASTER RP

Viacúčelová striekacia pištoľ, ideálna na nanášanie vysoko viskóznej hmoty. Umož-
ňuje dosiahnuť vynikajúce výsledky pri spracovaní takmer všetkých náterových 
systémov rôznych viskóz až po hrubovrstvové nátery. Vhodná najmä pre tesárov, 
ktorí nanášajú na malé plochy a lakovačov so špecifickými potrebami.

• hladký rozstrek vďaka optimalizovanému vnútornému tlaku

• vysoká ekonomická účinnosť – rýchlosť / spotreba

• nízka spotreba vzduchu (aj pre malé kompresory)

• tlak sa mení podľa viskozity materiálu

• trvanlivé vzduchové trysky z mosadze

• lakovacia tryska a pohyblivý hrot z nerezovej ocele

• vysoká životnosť tesnení

• jednoduchá údržba
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SATAJET 1000 B

Univerzál medzi striekacími pištoľami s nádobkou určený 
pre remeselnú výrobu a priemysel. Vďaka širokému spektru 
tryskových sád a rozmanitému príslušenstvu, je možné spra-
covať rôzne materiály: od riedkych moridiel cez vrchné laky 
až po lepidlá a iné tixotropné materiály. Pomocou predlžo-
vacích nástavcov je možné ľahko povrchovo upraviť aj ťažko 
dostupné miesta

• jemné rozprášenie pri vysokej pracovnej rýchlosti

• na vodouriediteľné i rozpúšťadlové materiály

• odolná povrchová úprava

• povrch EasyClean pre ľahšie čistenie

• kompaktná a ľahká

• rýchla výmena trysky aj nádobky

• úspora materiálu vďaka inovatívnemu systému 
trysiek

• vhodná pre RPS nádoby

• rozsiahle príslušenstvo

SATAJET K 1800 SPRAY MIX

Ľahká inovatívna pištoľ s technológiou spray – mix, umož-
ňujúca jednoduché ultra vysokotlakové striekanie. Mate-
riál je privádzaný do pištole pod vysokým tlakom a vopred 
rozprášený vo vnútri dýzy. Jemné rozprášenie sa dosiahne 
prídavným rozprašovacím vzduchom. To vytvára jemný, na-
staviteľný lúč s nízkym prestrekom.

• ergonomický dizajn

• ultra vysokotlakové striekanie

• jemná spúšť (iba 24 Nm) – na dlhé lakovania

• nízka váha

• dvojdielna ihla SATA clampLock (zjednodušuje 
údržbu)

• vzduchová tryska s ochranou proti dotyku

• jednoduchá údržba (eloxovaný povrch)

• bezpečnostná poistka na spúšti

• regulácia lúča do kruhu a šírky

• na vodouriediteľné i rozpúšťadlové materiály

SATAJET X 5500

Unikátna a revolučná striekacia pištoľ pre splnenie tých naj-
vyšších nárokov. So systémom trysiek X si lakovači a maliari 
dokážu poradiť so všetkými náterovými systémami a apli-
kačnými odporúčaniami. Tichá, tzv. šepkajúca tryska navyše 
citeľne znižuje hladinu hluku a dodáva lakovniam jemnejší a 
príjemnejší pocit z lakovania – to všetko pri zníženej spotrebe 
materiálu. Ideálna pre autolakovne, tesárov, maliarov, lodnú 
výrobu.

• TOP produkt od SATA

• spĺňa najvyššie nároky na výsledok lakovania

• tichá tryska

• jednoduchá údržba (eloxovaný povrch)

• ergonomická rukoväť

• rýchla výmena trysky aj nádobky

• digitálny displej na presné nastavenie tlaku

• na všetky náterové systémy

• extra úsporná (HVLP)

• extra rýchla (RP)

SATAJET 100 B

Striekcia pištoľ na aplikáciu prípravných materiálov ako zákla-
dy, plniče a striekacie tmely. Disponuje širokým spektrom try-
siek, ktorými sa dajú optimálne spracovať všetky základovacie 
materiály. Na veľmi malé až veľkoplošné opravy. Aj veľmi malé 
opravy nastrieka hospodárne už pri vstupnom tlaku do pištole 
0,5 bar pri veľmi nízkej tvorbe striekacej hmly.

• na základovacie materiály

• ergonomické telo pištole

• regulácia vzduchu

• regulácia množstva materiálu (kontramatica)

• regulácia šírky lúča jednou rukou

• rýchla výmena nádobky

• na vodouriediteľné i rozpúšťadlové materiály

• extra úsporná (HVLP)

• extra rýchla (RP)
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HVBAN
Fuzhou HVBAN Mechanical Equipments Co, Ltd je národný high – tech podnik 
zaoberajúci sa dizajnom, výskumom a vývojom, výrobou, predajom a servisom 
striekacích zariadení. Má takmer 20 rokov skúseností v oblasti výskumu a vývoja a 
výroby tekutých zariadení. Výrobky tejto čínskej značky sa vyvážajú do viac ako 140 
krajín a regiónov sveta a postupne sa stali prvotriednou značkou vo svete strojov na 
striekanie tekutín.

Do ich portfólia patria:

· elektrický vysokotlakový airless striekací stroj 
· motorový vysokotlakový airless striekací stroj 
· hydraulický vysokotlakový airless striekací stroj 
· pneumatický vysokotlakový airless striekací stroj 
· stroj na značenie ciest 
· ďalšie špičkové nové striekacie zariadenia a súvisiace príslušenstvo

A3

Univerzálne vysokotlakové bezvzduchové (airless) striekacie zariadenie ideálne na 
použitie pri aplikáciách stredného rozsahu. Systém EzControl zabezpečuje stabilný 
výstupný tlak a nízku amplitúdu impulzu. Stabilná prevádzka s výkonným elektric-
kým bezuhlíkovým motorom.

• nízka cena práce

• výkonný elektrický motor

• filter z leteckého hliníka

• automatický poistný ventil

• farby, laky, lazúry

• PUR, alkydy, akryly, olejové farby, vosky

• interiérové, fasádne farby

• plniče, základové farby

• strešné farby

až 1 000 m²/ deň
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Univerzálne elektrické striekacie zariadenie na použitie pri profesionálnych airless 
aplikáciách, tam kde je potrebné striekacie zariadenie s vyšším výkonom na kaž-
dodenné použitie. Systém EzControl zabezpečuje stabilný výstupný tlak, TEFC 
Brushless (bezuhlíkový) DC motor (malé vibrácie, žiadne vytváranie tepla, dlhý 
nepretržitý čas práce), keramické čerpadlo (zlepšuje účinok proti treniu, výnimoč-
ná životnosť).

• pre profesionálnych maliarov

• alarm pretlaku

• výkonný motor

• maximálny prietok (porov. Graco model 595)

• ľahko sa prenáša jednou rukou

• nerezový stojan

• farby, laky, lazúry, PUR, alkydy, akryly, latex, olejové farby, 
vosky

• interiérové, fasádne farby

• plniče, základové farby, emaily, strešné farby

až 1 000 m²/ deň

EP450ITX  

Výkonné elektrické Airless striekacie zariadenie s piestovým čerpadlom je ideálne 
na nástrek veľkých budov a priemyselné aplikácie. Nový systém riadenia tlaku po-
skytuje pri jeho zmenách konzistentný rozprašovací prúd. Jednoduchá regulácia 
tlaku (digitálny displej). Systém EzControl (stabilný výstupný tlak), TEFC Brushless 
DC motor (dlhý nepretržitý čas práce), dlhý piest čerpadla zvyšuje sací výkon.

• výkonný motor

• zosilnené teleso čerpadla, veľký prietok

• 2 striekacie pištole súčasne

• filter z leteckého hliníka

• vynikajúca spoľahlivosť a dlhá životnosť

• nerezový stojan

• farby, laky, lazúry, PUR, alkydy, akryly, latex, olejové farby, 
vosky

• interiérové, fasádne farby

• plniče, základové farby, emaily, strešné farby

• izolácie

• HIGH-Solids hmoty

EP850TX

Veľmi výkonné elektrické Airless striekacie zariadenie s piestovým čerpadlom 
je ideálne na nástrek veľkých budov a priemyselné aplikácie. Systém EzControl 
(stabilný výstupný tlak), TEFC Brushless DC motor (dlhý nepretržitý čas práce), 
ochranný systém pumpy Watch Dog automaticky vypne napájanie, keď dochádza 
farba. Čerpadlo na extrémnu záťaž.

• výkonný motor

• zosilnené teleso čerpadla, veľký prietok

• 2 striekacie pištole súčasne

• filter z leteckého hliníka

• vynikajúca spoľahlivosť a dlhá životnosť

• nerezový stojan

• farby, laky, lazúry, PUR, alkydy, akryly, latex, olejové farby, 
vosky, epoxidy

• plniče, základové farby, emaily, strešné farby

• izolácie, protipožiarne nátery

• HIGH-Solids hmoty
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SAMES KREMLIN
Už takmer storočie (od 1924) poskytuje táto francúzska spoločnosť služby a zariadenia 
na nanášanie tekutých a práškových farieb, lepidiel a tmelov na ochranu a skrášľovanie 
všetkých typov povrchov. Všetky produkty firmy SAMES KREMLIN sú designované, 
vyrábané a testované výhradne vo Francúzsku v dvoch moderných centrách v mestách 
Paríž a Grenoble.

Navrhuje, vyrába a uvádza na trh kompletné riešenia - ručné pištole, automatické 
a robotické striekacie zariadenia, čerpadlá a dávkovacie stroje... Ponúka inovačné, 
HighTech riešenia pre najnáročnejších zákazníkov a ich efektívnu priemyselnú výrobu a 
to všetko s ohľadom na životné prostredie.

AIRLESS 40C50

Vysokoúčinné profesionálne piestové čerpadlo farby pre Airless 
aplikácie. Maximálna úspora energie. Jednoduchý dizajn s menším 
počtom dielov pomáha zachovať dlhšiu životnosť. Mobilné tesne-
nie umiestnené na pieste zaisťuje mechanické čistenie vnútornej 
steny kvapalinovej sekcie počas chodu pumpy. Nižšie pohyblivé 
tesnenie s jedným okrajom (GT) pre lepšiu účinnosť a zníženie tre-
nia

• jednoduchá a rýchla údržba

• nízka spotreba vzduchu

• tichý vzduchový motor

• konštrukcia bez mŕtvych zón (rýchle čistenie a výmena 
farby)

• odolné polyfluidné a PTFE grafitové tesnenie

• výnimočne odolný trojitý piest s chrómovou vrstvou

• na materiály so širokou škálou viskozit

AIRMIX® XCITE™

Striekaca pištoľ od Sames Kremlin je v súčasnej dobe to najlep-
šie s čím sa v lakovni môžete stretnúť. Umožňuje naplniť predstavu 
o perfektnom povrchu pri najnižších nákladoch. Najnovší model 
vzduchovej hlavice VX24 K HVLP KremlinMade™ pre všetky druhy 
materiálov. Táto manuálna striekacia pištoľ poskytuje vysoký výkon 
s neprekonateľnou kvalitou. Je k dispozícii v 3 tlakových rozsahoch: 
120 – 200 – 400 bar, ktoré vyhovujú každému použitiu od veľmi 
riedkych až po veľmi husté náterové hmoty.

• úspora nákladov - šetrí životné prostredie

• vysoká účinnosť prenosu (až 86 %)

• ergonomický tvar

• unikátne navrhnutým vstavaný filter

• pre širokú škálu viskozít materiálu

• spoľahlivá konštrukcia

• ochrana vzduchového krytu (verzia 400 bar)

• eloxované telo (vynikajúca odolnosť)

• dvojité tesnenie trysky
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Technika - rôzne

RAPTOR® PROFESIONÁLNA STRIEKACIA PIŠTOĽ

Profesionálna „VARI-NOZZLE“ pištoľ na aplikáciu hmoty RAPTOR®. Jednoduché 
použitie. Pištoľ stačí nasadiť na fľašu s natuženou hmotou, nastaviť trysku a apli-
kovať.

• nastaviteľná striekacia dýza „VARI-NOZZLE“

• flexibilita pri povrchovej úprave

• variabilná konečná textúra

• dýza s aretáciou nastavenia zaistenie konzistencie a 
opakovateľnosti

• ľahká a jednoduchá aplikácia

• kompatibilná s RAPTOR a U-POL Gravitex fľašami

• manometer nie je súčasťou balenia

U-POL MAXIMUM

Profesionálna striekacia pištoľ pre karosárov a lakovačov určená na bežné lakova-
nie. Priemer trysky 1,3 mm (GUNGHV/13), 2,5 mm (GUNGHV/25).

• vysoká kvalita spracovania

• ergonomický tvar

• vynikajúca účinnosť

• ideálna na aplikáciu základných / finálnych náterov a 
lakov

• na striekanie náteru RAPTOR (iba jemná štruktúra)

• plne nastaviteľný tok materiálu - plochý alebo oválny

• aj na nátery na báze vody

• na profesionálna použitie

SADA STRIEKACÍCH PIŠTOLÍ S PRÍSLUŠENSTVOM

Štartovacia sada striekacích pištolí s príslušenstvom v praktickom kufríku vo veľmi 
dobrej kvalite určená na striekanie všetkých typov farieb (laky, farby, základy a tiež 
na bodové opravy). Vynikajúci pre bežné aj vodou riediteľné farby.

• 1x telo striekacej pištole HVLP

• 1x 1,4 mm tryska na farby a číre laky

• 1x 1,8 mm tryska na základný náter, plniče a ťažšie farby, 
ako je farba podvozku (UBS)

• 1x 600 ml zásobník

• 1x telo mini striekacej pištole HVLP

• 1x 0,8 mm tryska na menšie práce a bodové opravy

• 1x 1,0 mm tryska na lakovanie

• 1x 125 ml zásobník

• merač vzduchu a regulátor

• mini odlučovač oleja a vody (separátor)

• nástroje na údržbu s kľúčom, čistiacou kefou, gravitačným 
sitkom

• vysoko kvalitný hliníkový prenosný kufor s penovou 
vložkou
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brúsenie

KA.EF.
Už takmer 90 rokov ponúka KA.EF. vysokokvalitné brúsne riešenia „MADE 
IN GERMANY“. Okrem hlavnej výroby brúsiva pre známe automobilky, 
výrobcov parkiet, okien a dverí, ako aj spracovateľov dreva, mramoru a 
kože, naše produkty využívajú lodenice, kovorobotníci, maliari a tiež sektor 
letectva a veternej energie.

Brúsne rúno

Brúsne rúno je jedným z najflexibilnejších 
brúsiv a možno ho použiť na rôzne práce, 
ako je matovanie predtým lesklých povr-
chov, vyhladzovanie dreva a iných povr-
chov (kov, plast, minerály, optické vlákno) 
a zdrsňovanie širokej škály materiálov pre 
lepšiu priľnavosť, napríklad lakov, farieb či 
plničov.

• ultraflexibilné

• suché i mokré brúsenie

• aj na zapracovanie oleja do dreva

• kruh / obdĺžnik

• rôzne drsnosti

• štruktúra rúna veľmi znižuje jeho 
upchatie

Oceľová vlna

Oceľová vlna sa používa na opracovanie ši-
rokej škály povrchov ako drevo, farby, kov, 
plast, kameň a sklo, ako aj na matovanie 
leštených a lakovaných povrchov. Výsled-
ný brúsený povrch je mimoriadne jemný.

• mimoriadne prispôsobivá

• rôzne drsnosti

• na vyhladzovanie a leštenie

• na odstraňovanie nečistôt

• na matovanie

Brúsny papier

• špičková kvalita

• na drevo, kov, plast

• pre stolárov, karosárov, 
autolakovačov

• na profesionálne i remeselné 
použitie

• na ručné aj strojové brúsenie

• aj podlepené penou

• rôzne tvary
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SIA ABRASIVES
Špičkový švajčiarsky výrobca brúsiv, ktorý už vyše 140 rokov vedie a formuje vývoj 
brúsiv. Ako jeden z najväčších svetových výrobcov vysokokvalitných brúsnych 
produktov vyvíja a vyrába brúsiva so širokou škálou tvarov, rozmerov a špecifikácií. 

Brúsne riešenia od SIA Abrasives využívajú rôzne priemyselne odvetvia, karosári a 
lakovači, stolári a nábytkári, remeselníci či bežní domáci majstri na akýkoľvek typ 
brúsenia.

SIAWAT Brúsny papier

Prvá voľba pre dosiahnutie prvotriednych 
výsledkov brúsenia náterov a nečistôt. Tiež 
na rovné výplne karosérií, kompozitné ma-
teriály, matovanie povrchu starých a no-
vých lakov, odstránenie efektu pomaran-
čovej kôry a prachových inklúzií, na plasty..

• použitie za mokra alebo za sucha

• rovnomerný vzor brúsenia

• vysoko odolný voči vode

• veľmi dobre sa prispôsobuje 
kontúram a tvarom

• vysoký úberový výkon

• dlhá životnosť

SIAAIR Brúsivo s penou

Perfektné brúsenie lakov a minerálnych 
materiálov. Či už ide o zdrsnenie, jem-
né brúsenie alebo prípravu na leštenie 
– vylepšená technológia 7940 SIAAIR je 
kľúčom k dokonalému výsledku. Tiež na 
leštenie, brúsenie nečistôt, karosérií, kom-
pozitov, plničov a tmelov, akrylov a plastov.

• veľmi vysoký brúsny výkon a dobrý 
finiš

• nízke zanášanie pri mokrom a 
suchom brúsení

• vysoko prispôsobivý profilu

• pena vyrovnáva tlak

• vodotesný a umývateľný

• odolný voči odstraňovaču silikónu

• uchytenie na suchý zips

SIASPONGE Brúsna hubka

Prispôsobivé brúsne hubky z produkto-
vej rady pre stolárov. Rôzne tvary, hrúbky, 
tvrdosti, zaoblenia či skosenia umožnia 
vybrúsiť akýkoľvek profil či plochu. Na brú-
senie dreva, kovu, plastu, odstránenie fa-
rieb, plničov, medzibrus, prebrúsenie laku 
v spracovateľskom priemysle, na opravy a 
renovácie.

• rôzne tvary, hrúbky, tvrdosti, 
zaoblenia či skosenia

• na mokré i suché brúsenie

• nízke zanášanie

• na plochy, krivky i nedostupné 
miesta

• potiahnuté z 2 alebo 4 strán



Moderný, štýlový dizajn, jedinečný šperk, krásny 
drevo – epoxidový stôl či výnimočne lesklý a odolný 
barový pult? Epoxidové živice na rôzne praktické 
či kreatívne využitie nájdete v ponuke RENOJAVY. 
K dispozícii máme aj pigmenty na tónovanie. Či už 
obyčajné farebné alebo metalické a perleťové.

cca 48 hodín

ART RESIN HARD

Transparentná epoxidová zalievacia živica so zvýšenou tvrdosťou a oteruvzdornosťou. Mi-
moriadne vhodná na pigmentované systémy a povrchy zaťažované oderom. Po vytuhnutí 
ju možno frézovať, brúsiť, leštiť, či inak povrchovo upravovať. Na výrobu drevo – epoxy 
stolov, dekorácií, na vrch barových pultov a tiež na použitie v elektrotechnickom priemysle.

• vysoká výsledná tvrdosť (až 75D SHORE)

• vysoká oteruvzdornosť

• odlievanie až do hrúbky 6 cm (v 1 kroku)

• dlhá otvorená doba spracovania

• minimálny zápach

• minimálne zmrštenie pri tuhnutí

• výsledná čírosť a transparentnosť

• rýchle odbublinkovanie

• možnosť vyleštiť na vysoký lesk

              bezfarebná / tónovateľná
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ART RESIN UV

Krištáľovo číra UV odolná epoxidová zalievacia živica, s mož-
nosťou zalievania až do hrúbky 10 cm. Veľmi vhodná pre číre 
aplikácie, hlavne na zalievanie dreva, na výrobu drevo – epoxy 
stolov, dekorácií, na vrch barových pultov a tiež na použitie v 
elektrotechnickom priemysle. Dosahuje tvrdosť 55 SHORE D.

• odlievanie až do hrúbky 10 cm (v 1 kroku)

• dlhá otvorená doba spracovania

• dlhodobo vynikajúca čírosť a UV stabilita

• certifikovaná na zdravotnú nezávadnosť

• minimálne zmrštenie pri tuhnutí

• obmedzená tvorba prasklín pri dosúšaní dreva

• možnosť vyleštiť na vysoký lesk

    bezfarebná / tónovateľná

EPOKSIMAX EPOMAX 203 PRO

Transparentná zalievacia epoxidová živica určená na odlievanie 
malých až stredných predmetov, na dekoračné drevo – epoxi-
dové stoly a stolíky, na výrobu príslušenstva z epoxidu a tiež na 
použitie v LED svetelných systémoch. Odlievanie do hrúbky 2 
cm v jednom kroku.

• krištáľový lesk

• extra priehľadná

• vysoká UV odolnosť (nežltne)

• bez zápachu

• sama odstraňuje 95% vzduchových bublín

• neobsahuje rozpúšťadlá a prchavé látky

• je možné brúsiť a leštiť pastou

• do hrúbky 2 cm v jednom kroku

    bezfarebná / tónovateľná

EPOKSIMAX EPOMAX 102 FUN

Transparentná zalievacia epoxidová živica určená na odlieva-
nie drobných predmetov ako sú šperky, náhrdelníky, náušnice, 
kľúčenky ...atď. Vhodná tiež na použitie v LED svetelných systé-
moch a na ochranu povrchov. Odlievanie do maximálnej hrúbky 
1 cm v jednom kroku. Ideálna „hobby“ voľba.

• krištáľový lesk

• extra priehľadná

• vysoká UV odolnosť (nežltne)

• sama odstraňuje 95% vzduchových bublín

• bez zápachu

• neobsahuje rozpúšťadlá a prchavé látky

• je možné brúsiť a leštiť pastou

    bezfarebná / tónovateľná

EPOKSIMAX EPOMAX 405 DEEP 

Transparentná zalievacia epoxidová živica určená na odlieva-
nie veľkých predmetov, na dekoračné drevo – epoxidové stoly, 
drevo – epoxidové sochy a iné dekoračné predmety, na výrobu 
príslušenstva z epoxidu, ako aj na použitie v LED svetelných sys-
témoch. Odlievanie až do hrúbky 5 – 7 cm.

• krištáľový lesk

• extra priehľadná

• vysoká UV odolnosť (nežltne)

• bez zápachu

• sama odstraňuje väčšinu vzduchových bublín

• neobsahuje rozpúšťadlá a prchavé látky

• je možné brúsiť a leštiť pastou

• až do hrúbky 5 – 7 cm v jednom kroku

   bezfarebná / tónovateľná

3 – 4 dni cca 24 hodín

2 – 4 dni 4 – 6 dni
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príslušenstvo

natieranie štetcom

ANZA Platinum

• na všetky druhy farieb - ideálne na 
farby na olejovej a vodnej báze

• najvyššia kvalita náteru

• patentovaným závesom na vedro

• vytvára prvotriedny, vynikajúci 
finálny vzhľad

• drží farbu bez straty

• na interiérové aj exteriérové nátery

ANZA Elite

• ideálny na moridlá, lazúry a farby 
na olejovej a vodnej báze

• syntetické štetiny a ergonomická 
mäkká rukoväť

• s patentovaným závesom na vedro

• vytvára veľmi dobrý finálny vzhľad

• drží farbu bez straty

• na interiérové aj exteriérové nátery

ANZA X2

• špeciálne na priemyselné ochranné 
a lodné nátery

• vytvára veľmi dobrý finálny vzhľad

• vysoká kapacita a výnimočná 
rýchlosť nanášania

• zabezpečuje rovnomerné krytie

• žiadna strata vlákien

• odoláva silným rozpúšťadlám

OSMO Originálny štetec

• na všetky olejové nátery

• vynikajúci finálny vzhľad

• na rôzne typy prác

• na interiérové i exteriérové nátery

ANZA Platinum Pro TriTech

• dokonalé rovné čiary, rohy a detaily

• na všetky druhy farieb - ideálne na 
farby na olejovej a vodnej báze

• vynikajúce držanie farby bez straty

• maximálna efektivita natierania

• na interiérové aj exteriérové nátery

• zatváracie púzdro zabraňuje 
zachnutiu až do 72 hodín

STALCO Perfect Wood

• ideálny na ochranné nátery dreva 
na olejovej báze

• vynikajúce držanie farby

• na oleje, laky, moridlá a 
impregnácie dreva

• na interiérové aj exteriérové nátery

• plastová rukoväť + zmes prírodných 
a umelých štetín
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STORCH LasurStar

• ideálny na lazúry a veľmi riedke 
nátery

• na vodou riediteľné a 
rozpúšťadlové lazúry

• dobre drží farbu - s minimálnym 
kvapkaním

• rukoväť z tvrdého dreva, plastová 
objímka s dlhou životnosťou

• prírodné (vo vnútri) a syntetické 
štetiny prvotriednej kvality

KANA Star

• na všetky typy farieb, lakov a lazúr

• vysoká odolnosť voči oteru vlákien

• vynikajúco drží farbu

• až 5x dlhšia životnosť oproti 
bežným vláknam

• bez vypadávajúcich štetín

SCHULLER EHʼKLAR AllRound

• na vodou riediteľné farby, laky a 
lazúry

• stabilné štetiny, držia tvar

• veľmi dobrý príjem farby

• mäkké končeky štetiny zaisťujú 
perfektný záver náteru

• praktický záves

HARRIS Artisan

• štetec určený na detailnú prácu

• na zložité a ozdobné časti

• syntetické štetiny, medené kovanie

• na vodouriediteľné nátery

VALPAINT PV 76

• dekoračný plochý štetec

• na vodou riediteľné nátery

• pomáha vytvárať na stenách efekty

CARFIT Mikro Aplikátor

• na jemné a precízne opravy 
autolaku

• precízne retušovanie malých 
poškodení

• jednoduchá oprava mikro 
škrabancov na laku

• aplikácia na slabo dostupných 
miestach

• štandardný / jemný / superjemný



78

p
rí

sl
u

še
n

st
vo natieranie valčekom

ROTA! Súprava RotaStar 9

Špeciálna sada na efektívne nanášanie vo-
douriediteľných farieb a lakov.

• 10 cm valček z mikrovlákna (na 
nanesenie vrstvy farby)

• 10 cm valček z jemnej peny pre 
finálnu úpravu

• otvárač na plechovky / miešadlo

• 2x držiak na valček

• vanička

ANZA platinum wistex

• všetky typy farieb (aj silikátové)

• fasády, nehobľované drevo, 
vnútorné steny, stropy

• drsné povrchy

• vysoká kapacita a vynikajúce krytie

• hrubá textúra

ROTA Velour

• ideálny na syntetické laky

• antikorózne farby, epoxidové a 
dvojzložkové laky, základné farby

• oleje na drevo

• prírodný, krátky vlas (vlna – 
termofúzia)

• jemný výsledný povrch

ANZA Platinum micmex

• všetky typy farieb

• vnútorné steny, stropy

• vysoká kapacita a vynikajúce krytie

• nezanecháva vlákna

• minimálny rozstrek farby

• stredne hrubá textúr

SCHULLER EHʼKLAR 

Microline PRO

• ideálny na farby na steny a fasády

• disperzné farby, vodou riediteľné 
farby

• extrémne veľký príjem a výdaj 
farby

• nezanecháva vlákna, nerozstrekuje 
farbu

• tvorí jemnozrnú štruktúru na 
povrchu

ANZA maxi aluminium

• ultraľahký držiak valčeka

• hliník a plast

• na časovo náročné práce

RAPTOR Roller / PK

Sada na valčekovanie je praktická sada na nanášanie náteru 
RAPTOR® valčekom.

• lemy blatníkov, ochranné lišty, nadstavby, nášľapy

• prívesy, dodávky, štvorkolky

• lode, paluby

• podlahy, schody

• podlahy s protišmykovou úpravou

• pracovné povrchy
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ANZA Maliarska vanička 

do ruky

• na štetce i valčeky

• niekoľko polôh uchopenia

• pevne drží v ruke alebo na zápästí

• pre pravákov aj ľavákov

• podložka na otieranie valčeka

• výlevka

OSMO valček vo fresh boxe

• z mikrovlákna

• počas prestávok udrží valček 
„čerstvý“

• nie je potrebné valček zakaždým 
umývať

• šetrí čas i peniaze

• 250 mm

COLOR EXPERT ExpertCup

• na štetce i valčeky

• praktická maliarska nádobka

• integrovaná plocha na otieranie 
farby

• pohodlné a bezpečné vylievanie 
farby

• vyššia flexibilita a ľahšia 
manipulácia

OSMO sada na podlahy s valčekom

• optimálne rozotretie olejových náterov

• možno pripojiť teleskopickú tyč

• vanička pre farbu

• valček z mikrovlákna 250 mm

• konštrukcia uchytenia valčeka

• jednorázové vložky pre vaničku 3x
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príprava povrchu

a maskovanie

SCHULLER EHʼKLAR - 

Špachtľa Kyoto

• japonský typ špachtle

• na vyspravovanie a maliarske práce

• na odstránenie starých náterov

• na škárovanie

• nanášanie lepidiel na plochy

• nerez / drevo

COLOR EXPERT Multifunkčná 

špachtľa

• univerzálny pomocník

• na odstraňovanie starých náterov 
stien

• na odstraňovanie hrdze

• na vyťahovanie klincov

• na otváranie plechoviek farby

• čistenie valčekov

Maskovacie a maliarske 

pásky

• papierové, tkaninové, PVC, penové

• interiér, exteriér

• maliarske, stavebné

• autolakovnícke, karosárske

• teplovzdorné, UV odolné, 
vodoodolné

• na hladké, stredné i veľmi drsné 
povrchy

ADLER Mosadzná kefa

• na čistenie starých, zvetraných, 
drevených povrchov

• odstraňuje zvyšky farby

• odstraňuje uvoľnené drevené časti 
až do pórov

• na predúpravu zvetraného dreva

• bez brúsneho efektu

• praktický popruh

COLAD AntiDust Premium

• ochrana striekacích kabín

• vytvára lepivý povlak

• zachytáva prestreky a vírivé 
prachové častice

• vydrží cca 85 striekacích cyklov

• bez straty svetla

• lepšia ochrana v zimných 
obdobiach

OCAI Dekoratívne hladidlo

• extra flexibilná čepeľ z nerezu

• extra jemná zrkadlovo leštená 
spodná strana

• zaoblené hrany

• jemné skosenie na 4 stranách

• hliníkové držadlo, ergonomická a 
protišmyková rukoväť

• na dekoratívne nátery a omietky

• na tvorbu benátskej štuky
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Zakrývací papier

• kartón, lepenka, papier

• na maliarske, stavebné práce

• na autolakovnícke, karosárske 
práce

• ako podklad pod podlahoviny

• odolný, nasiakavý, vodoodolný

Ochranné rukavice

• COLAD, STALCO, SCHULLER 
EH´KLAR

• stavebné, maliarske, lakovačské

• jednorazové, viacnásobne 
použiteľné

• odolné voči vode, oleju, mazivám

• chránia pred oterom, pred 
porezaním (niektoré)

FOLTEX Netkaná textília

• vpichovaná netkaná textília

• na ochranu povrchov

• na maliarske, stavebné práce

• interiér, exteriér

• dokonale absorbuje kvapky farby

• chráni pred vlhkosťou

Ochranné masky

• SATA, 3M

• jednorazové i opakovane 
použiteľné

• bežné, profesionálne

• pre lakovačov, maliarov, 
stavebníctvo, priemysel

• respirátory, polomasky, masky

• príslušenstvo, filtre, predfiltre

Zakrývacie fólie

• rozkladacie, s lepiacou páskou, 
samolepiace

• interiér, exteriér

• obyčajné, elektrostatické, UV 
odolné

• maliarske, stavebné

• autolakovnícke, karosárske

Ochranné overaly

• COLAD, SATA, 3M

• maliarske, lakovačské, stavebné

• jednorazové, profesionálne

• vodoodolné, prachu odolné

• nehorľavé, antistatické

ochranné pomôcky



82

č
is

te
n

ie
 a

 ú
d

rž
b

a čistenie
a údržba

FLUXAF
Holandská spoločnosť Fluxaf je synonymom vysokokvalitných výrobkov viac 
ako 80 rokov. Okrem odstraňovačov farieb ponúka tiež riešenia na čistenie a 
ochranu rôznych podkladov.

Všetky produkty Fluxaf boli vyvinuté tak, aby spĺňali náročné profesionálne 
požiadavky, rešpektovali blaho ľudí a životného prostredia

PRO

Výnimočne účinný, číry odstraňovač farieb na použitie v exteriéri. 
Vďaka unikátnemu gélovému zloženiu je ľahké pracovať s ním aj 
na vertikálnych povrchoch. Efektívne odstraňuje nátery na vodnej 
báze, alkydové farby, textúrované nátery, laky, lepidlá, graffiti.

• bez obsahu methyl-chloridu, n-metyl pyrolidónu alebo 
d-limonénu

• na takmer všetky povrchy

• na všetky druhy dreva (nemení prirodzený odtieň)

• na kovy (s výnimkou hliníka)

• plasty (otestovať)

    bezfarebný

GRAFFI – CLEAN

Odstraňovač graffiti je vhodný pre odstránenie väčšiny druhov graf-
fiti, fixiek, atramentu a žuvačiek z takmer všetkých povrchov v jed-
nom kroku. Odstraňuje graffiti vytvorené olejovými farbami, alkydo-
vými emailami, latexovými, vodou riediteľnými, akrylovými farbami, 
autolakmi a farbami na kožu. Neaplikujte na plexisklo!

• na vodnej báze

• bez obsahu lúhu a kyselín, pH je neutrálne

• nehorľavý

• oplachovateľný vodou

• takmer žiadne odparovanie

• o 50 – 70 % úspornejší ako bežné odstraňovače

cca 3 m²/ l
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MOULD & MILDEW STAIN REMOVER

Biologicky odbúrateľný odstraňovač plesní a škvŕn spôsobe-
ných plesňami. Je bezpečný a efektívny na všetkých vnútor-
ných a vonkajších povrchoch. Zabraňuje tvorbe nových škvŕn. 
Neodporúča sa na lakované povrchy

• rýchly, efektívny, bezpečný

• na takmer všetky povrchy

• kúpeľne, sprchové dvere, umývadlá

• terasy, prístrešky, vinylové závesy

• drevené povrchy

• člny, karavany a mnoho ďalších

PVCU RESTORER

Výkonný ekologický čistiaci a obnovovací prípravok na vod-
nej báze určený na odstránenie zakorenenej (zažratej) špiny, 
škvŕn od vody z bielych plastových (PVC) okien, dverí, fasád, 
zimných záhrad, stoličiek bez poškriabania povrchu. Oživuje 
a bieli zašlé a „unavené“ PVC povrchy.

• na vodnej báze

• čistí a obnovuje

• oživuje a bieli

• môže spôsobiť koróziu niektorých kovov

• nie na polykarbonáty a natierané povrchy

GREEN

Bezpečný, pH neutrálny odstraňovač starých náterov lepidiel 
a štruktúrovaných náterov. Je ideálny aj na vnútorné použitie. 
Fluxaf Green môžete použiť na akýkoľvek povrch a tiež pri tep-
lotách pod 0° C. Vzhľadom na svoju jedinečnú štruktúru môže 
byť aplikovaný na stropy.

• neobsahuje kyseliny, alkálie alebo horľavé rozpúšťadlá

• na odstránenie väčšiny druhov náterov v jednom kroku

• na betón, cementové omietky

• na prírodný kameň, iné minerálne povrchy

• na drevo a kovy, vrátane ľahkých kovov a medi

• na plasty (môžu ostať narušené, nutné otestovať

   zelený

POWER CLEAN

Biologicky odbúrateľný, veľmi silný alkalický čistiaci a odmas-
ťovací prostriedok založený na rade rozpúšťadiel a povrchovo 
aktívnych látok. Vhodný na čistenie a odmasťovanie všetkých 
povrchov pred natieraním. Rýchlo odstraňuje mastnotu a špi-
nu prakticky zo všetkých pevných povrchov.

• na etikety, samolepky, zvyšky lepiacej pásky, 
maskovacie pásky

• kuchynskú mastnotu, krbové sadze, škvrny od dymu

• atrament z tlačiarne, pastelky, kozmetické prípravky, 
krém na topánky

• mydlové škvrny, plesňové škvrny, rôzne šmuhy na 
povrchoch

• škvrny od nápojov a jedál, krvavé škvrny

3 – 5 m²/ l
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BÖHME JETCLEAN

Aktívny čistič s bieliacim účinkom na čistenie zvetraných dre-
vených plôch ako aj povrchov napadnutých machom, riasami, 
plesňami a hubami. Vyčistí rôzne povrchy ako farby, lazúry, ka-
meň, betón, sadru, škridlu, plasty, drevo, umelohmotné omiet-
ky, a iné.

• vodou riediteľný vodou

• bez obsahu riedidiel

• účinkuje do hĺbky

• má dezinfekčný účinok

• rýchlo usmrcuje mikroorganizmy

• dlhotrvajúci bieliaci a čistiaci účinok

C.A.RFIT ODSTRAŇOVAČ SILIKÓNU

Čistiaci prostriedok na báze prchavých organických rozpúšťa-
diel vhodný na počiatočné čistenie starých náterov, povrchov 
opatrených základným náterom a lakovaných povrchov, rovna-
ko plastov od živice, silikónu, olejov, mazív, brúsneho prachu a 
iných nečistôt.

• čistenie pred aplikáciou prípravných a dokončovacích 
materiálov

• čistenie po brúsení

• ideálny pre karosárov a lakovačov

• netoxický

• nepoškodzuje ozón

ODŠEĎOVAČ DREVA 

Prostriedok na odšedenie / oživenie zvetraného, zošednutého 
dreva na terasách, fasádach a záhradnom nábytku.

• na vodnej báze

• bez brúsenia

• jednoduché a rýchle použitie

• bezpečný k záhrade a rastlinám

• priaznivý k životnému prostrediu

• EN 71-3 Osvedčenie o bezpečnosti hračiek

C.A.R.FIT RENOVÁCIA SVETLOMETOV

Sada na renováciu polykarbonátových svetlometov, ktoré boli 
poškodené v prirodzených prevádzkových podmienkach. Svet-
lomet nadobudne vzhľad nového dielu. Súprava vám umožňuje 
odstrániť také chyby plastového povrchu, ako odery, zožltnutie, 
mikroškrabance.

• eliminuje odery, zožltnutie a mikroškrabance

• na polykarbonátové svetlomety

• balenie obsahuje všetko, čo potrebujete

• svetlomet bude ako nový

• jednoduchý postup obnovy

• NIELEN pre profesionálov

8 – 10 m²/ l 
(1 náter)

4 – 6 m²/ l
cca 24 hodín
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SADA OSMO NA ÚDRŽBU DREVENÝCH 

OKIEN A DVERÍ

RENOJAVA pre vás pripravila túto jedinečnú sadu produktov 
OSMO na čistenie a ošetrovanie drevených olejovaných okien, 
dverí a záhradného nábytku. Uchováva pozitívne vlastnosti 
mikroporéznych náterov na báze oleja a tým predlžuje celkovú 
životnosť povrchovej úpravy. Chráni povrch pred vsakovaním 
vody a usádzaním nečistôt. Sada obsahuje:

• OSMO Čistič sprej 8027 (exteriér)

• OSMO UV Ochranný olej 420 bezfarebný

• OSMO Čistič štetcov a riedidlo 8000

• OSMO Štetec plochý Originálny (50 mm)

• OSMO Easy pady – 2 ks

• KAEF Brúsne rúno 320

• prázdna plechovka na čistenie štetca

• odporúčaný postup údržby

OSMO VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTIACI 

PROSTRIEDOK

Prípravok na regeneráciu drevených plôch ošetrených tvrdým 
voskovým olejom a voskovaných drevených povrchov vo vnú-
torných priestoroch. Hlavne na drevo, ale aj korok, PVC, synte-
tické povrchy, mramor a keramické dlaždice.

• na báze vosku

• číry

• nevytvára sa film

• zvyšuje odolnosť ošetrovaných povrchov

• odpudzuje nečistoty

• aj vo forme spreja

• bez VOC

    bezfarebný / biely

OSMO SADA NA ÚDRŽBU ZÁHRADNÉHO 

NÁBYTKU

Špeciálne zostavená sada na oživenie a čistenie zašednutého 
dreveného záhradného nábytku. Váš záhradný nábytok bude 
ako nový! Sada obsahuje:

• OSMO Odšeďovač dreva – gél

• OSMO Olej na záhradný nábytok - sprej

• brusné rúno

• stredne tvrdý kartáč

• OSMO Štetec plochý Originálny

• odporúčaný postup údržby

80 – 100 m²/ l

OSMO WPC & BPC ÚDRŽBOVÝ OLEJ

Ideálna ochrana pred nečistotami a škvrnami. Je vhodný na 
ošetrenie výrobkov z kompozitných materiálov, typu drevo – 
polymér (WPC) a bambus – polymér (BPC), ktoré už boli vysta-
vené poveternostným vplyvom. Je zvlášť vhodný na ošetrenie 
terasových podláh, plotov, okeníc a záhradného nábytku vyro-
beného z WPC alebo BPC materiálov.

• na báze prírodných rastlinných olejov

• hodvábne matný

• vynikajúco impregnuje, nevytvára film

• povrch sa stáva vodoodpudivým

• ideálny s OSMO WPC a BPC čističom

• povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny

• vhodný na detské hračky

    bezfarebný

cca 40 m²/ l

8 – 10 hodín
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SPRAYMAX 1K ČISTIČ STRIEKACÍCH 

PIŠTOLÍ

Špeciálny čistič v spreji na efektívne čistenie striekacích piš-
tolí. Univerzálne použiteľný na 1K rozpúšťadlové a 1K vodou 
riediteľné farby a na nevytvrdené 2K farby. Krátke a dlhé trysky 
umožňujú čistenie lakovacej pištole bez zvyškov a bez nut-
nosti kompletnej demontáže.

• na 1K rozpúšťadlové i vodou riediteľné farby

• nevytvrdené 2K farby

• rýchle čistenie úplne bez zvyškov

• s krátkou alebo dlhou tryskou

• nie je nutná kompletná demontáž striekacej pištole

• čistenie striekacej hlavy/trysky SprayMax Variator

• zlepšený čistiaci účinok vďaka tlaku v spreji

CARLOFON ŠPECIÁLNA ČISTIACA PASTA

Špeciálna čistiaca pasta na ruky s abrazívami na báze drevného 
prášku. Vynikajúco odstraňuje silné znečistenie ktoré sa nedá 
vyčistiť bežným čistiacim prostriedkom na ruky bez abrazív-
nych látok.

• abrazívna (na báze drevného prášku)

• odstraňuje silné znečistenia

• odstraňuje mastnotu, olej

• odstraňuje kovový prach

• praktické 10 l balenie

• pre firmy a dielne

G-FIX ŠOK PRE HRDZU (RUST SHOCK)

Špeciálny vysoko výkonný prostriedok v spreji na rozpúšťanie 
hrdze a oxidácie na báze podchladzovacieho efektu. Účinkuje 
veľmi rýchlo, efektívne a vďaka svojej nízkej viskozite preniká 
hlboko do pórov materiálu. Na priemyselnú údržbu, karosárske, 
servisné práce, starostlivosti o formy.

• rozpúšťa hrdzu a oxidáciu

• vytesňuje vlhkosť

• chráni pred koróziou

• bez obsahu kyselín

• rýchly a efektívny účinok

• nízka spotreba

CHIMIVER VELUREX CLEANER SPORT

Antibakteriálny a baktericídny koncentrovaný čistič vyvinutý 
špeciálne na pravidelné čistenie drevených športových podláh 
– paluboviek. Odporúča sa na čistenie drevených podláh lako-
vaných s Ecostar 2K SPORT.

• na čistenie paluboviek

• antibakteriálny účinok

• silno pôsobí na znečistené povrchy

• nezanecháva šmuhy

• koncentrát

cca 70 m²/ l
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| poznámky 

Odbornosť, skúsenosti a profesionalita

Náterové hmoty dosiahli vysoký odborný stupeň nielen v oblasti kvality, ale aj v 
počte rôznych produktov. Pri riešení problémov sa často stretávame
s nerozhodnosťou - k dispozícii sú viaceré produkty, avšak vyznať sa v nich nie 
je jednoduché. Ako postupovať? 

Menšie problémy a otázky bežných spotrebiteľov riešime v predajni, kde 
odborne vyškolený personál dokáže výrazne pomôcť pri výbere náteru resp. 
použitia vhodného technologického postupu. 

Firemné riešenia - väčšie zakázky, projekty alebo navrhnutie vhodných 
aplikačných postupov - to všetko Vám ponúkame v rámci odborného 
poradenstva. Tím expertov pod vedením Ing. Františka Jaša, CSc. (súdny 
znalec v oblasti povrchovej úpravy) pravidelne konzultuje rozsiahle 
technologické otázky v rôznych priemyselných odvetiach.

Veľkou výhodou je priame napojenie na zahraničných kolegov, ktorí sa zaoberajú odbornou problematikou náterových 
hmôt. Napr. riaditeľ spoločnosti Zingametall sa pri nedávnej návšteve firmy podelil so skúsenosťami pri natieraní 
elektrárne, počas ktorej bol najväčší problém správne premiešať náterovú hmotu Zinga. Na prvý pohľad maličkosť, 
avšak vo výslednej fáze môže výrazne znížiť účinnosť náteru = antikoróznu ochranu. 

Cena poradenstva je založená na bežnej praxi konzultačnej firmy, platia sa cestovné náklady a dohodnutá suma
za konzultáciu. 

Ak máte čas a znalosti, všetky informácie dokážete vyhľadať na internete. Ak máte dôležitú zakázku, málo času
a potrebujete skutočne odborný názor - presne pre Vás je táto služba určená. 
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