SPREJ
PRIMALEX 400ml
metalické barvy
Speciální syntetická vrchní barva s vysoce kvalitními kovovými pigmenty,
které vytváří velmi efektní matný metalický vzhled. Vyznačuje se vynikající
přilnavostí, odolnost proti poškrábání i dlouhodobým zachováním kovového
efektu. Velmi rychle schne a snadno se aplikuje.

196,-

REMAL COLOR
5+1 kg … od

285,-

Natónovaný malířský nátěr s jemnou vůní ovoce. Remal Color je vysoce otěruvzdorný,
paropropustný tónovaný disperzní malířský nátěr s jemnou vůní. Je doporučen pro nátěry
obytných prostor. Používá se k malování stěn i stropů v interiéru, na omítky včetně
sanačních, sádrokartony a jiné podklady. Vykazuje odolnost proti oděru za mokra –
měřeno dle ČSN EN ISO 11998 – třída 5. (klasifikace dle EN 13300).

HET KLASIK COLOR
16 odstínů … 7+1 kg ZDARMA … od 350,TÓNOVANÁ DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ BARVA
Doporučujeme pro obývací a komerční prostory, dětské pokoje, jídelny, chodby,
kanceláře, prodejní prostory.
Okamžitá aplikace, tónované barvy, výrazná krycí schopnost a roztíratelnost, matný
vzhled, vynikající paropropustnost, odolnost vůči otěru za sucha, vhodná k nátěrům
omítek sanačních systémů.

HET SUPERMALBA 15+3 KG NAVÍC
359,- … 288,Klasický malířský tekutý nátěr do vnitřních prostor, vodou ředitelný, paropropustný,
matný, vysoce krycí a roztíratelný. Používá se k nátěrům minerálních omítek, zdiva,
betonových panelů apod. Výrobek je vyhovující pro nátěry povrchů, které mohou
přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami. Bělost 91% (MgO),
vysoká krycí schopnost, jednoduchá aplikace, snadná tónovatelnost, výhodné balení,
tónování lze provádět tónovací barvou HETCOLOR nebo tónovacím přípravkem
KOLORKA, vydatnost 6 - 10 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti podkladu a tloušťky vrstvy,
doba zasychání nejméně 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu, skladování při
teplotách nad +3 až +30°C, chránit před přímým slunečním zářením.

HAMMERITE KOMAPRIM 3v1 BÁZE
0,75 litru … od 335,Základní a vrchní antikorozní email na kov, elegantní polomatný vzhled, rychlé zasychání, kombinovaný
antikorozní účinek, jednoduchá aplikace – připraven k použití bez základové barvy. Spojuje funkce
základové barvy, mezinátěru i vrchního emailu. Hodí se na ocelové konstrukce, kontejnery, strojní součásti,
střechy, vrata, sloupy, zábradlí atd. Dobře odolává vlhkosti, výsledný film má sametový lesk. Barva je určená
pro vnitřní i venkovní použití. Nátěr je přetíratelný po 18 hodinách, nelepí po 2 hodinách.

PRIMALEX ŽÁRUVZDORNÁ BARVA
0,25 litru … od 235,0,75 litru … od

535,-

Primalex Žáruvzdorná barva je speciální syntetická teplotně odolná barva na bázi silikonové pryskyřice a
speciálních anorganických pigmentů, díky kterým dokáže snášet nárazové teplotní zatížení až 700°C,
dlouhodobě pak vydrží až 350°C (běžná teplota natřených povrchů nepřesahuje 300°C). Snadno se aplikuje,
má výbornou přilnavost, rychle schne a výsledný povrch je polomatný. Je určená pro finální ochranné, ale i
dekorativní nátěry ocelových, železných a litinových prvků ve venkovním i vnitřním prostředí (např. kovové
části krbů, kamen, kouřovodů, motorů, výfuků nebo výměníků tepla). Barva není určena k nátěrům, které
přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

DETECHA KARBOLINEUM EXTRA
LAZURA NA DŘEVO 3v1
3,5 kg …od

945,-

Fungicidní nátěr na dřevo KARBOLINEUM EXTRA, moderní impregnační nátěrová hmota s
dekorativními vlastnostmi. Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako
vrchní ochranný nátěr v deseti barevných odstínech. Obsahuje velmi jemné transparentní
pigmenty, které dodávají dřevu požadovaný odstín a zároveň zvýrazňují jeho přirozenou texturu.
Spolu s dalšími funkčními přísadami efektivně působí proti veškerým povětrnostním vlivům včetně
UV záření. Nátěr neuzavírá dřevo, umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po
úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Nátěrový film je ošetřen biocidními látkami proti napadení
mechy, plísněmi, řasami a houbami. Bezbarvý odstín není v exteriéru samostatně dostatečnou
ochranou proti UV záření. Používá se jako impregnační napouštědlo pod barevné odstíny nebo
jako dodatečný nátěr, který chrání předchozí vrstvy a prodlužuje jejich životnost.

PRIMALEX LAZURA TENKOVRSTVÁ
palisandr tmavý a ořech … 2,5+1 litr ZDARMA … 526,Primalex Lazura tenkovrstvá je určena k ochranným a dekorativním vrchním nátěrům
dřeva pro venkovní i vnitřní prostředí. Lazura zvýrazňuje kresbu dřeva a zvyšuje odolnost
proti vodě a povětrnostním vlivům včetně UV záření. Je vhodná pro nátěry pergol, plotů,
dřevěných podhledů, konstrukcí a stavebních prvků. Bezbarvé provedení lazury
doporučujeme používat pouze ve vnitřním prostředí. Lazura není určena k nátěrům, které
přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k nátěrům dětského
nábytku a hraček.

PRAKTIK UNIVERZÁLNÍ EMAIL SYNTETICKÝ
0,6 litru … od

158,-

PRAKTIK Univerzální email syntetický na kov a dřevo je vrchní nátěrová hmota na bázi
modifikované alkydové pryskyřice určená k vrchním nátěrům kovových a dřevěných
povrchů ve venkovním i vnitřním prostředí. Nátěr se vyznačuje hedvábným leskem,
dlouhou životností, vynikajícím rozlivem, výbornou kryvostí a je omyvatelný.

BALAKRYL UNI LESKLÝ
0,7 kg … od 265,Vodou ředitelná vrchní barva s univerzálním použitím určená k novým i renovačním vrchním nátěrům kovu,
dřeva, betonu, omítek a dalších materiálů v interiéru i exteriéru. Nátěr poskytuje povrchu účinnou ochranu a
hladký lesklý vzhled v široké škále atraktivních barevných odstínů. Výborná kryvost, snadná aplikace,
dlouhodobá životnost, rychleschnoucí a bez zápachu. Nové i renovační vrchní nátěry zejména
pozinkovaného nebo ocelového plechu, hliníku, mědi, betonu, neglazované keramiky, dřeva, dřevotřískové
desky, vláknocementové materiály a také k nátěrům těles ústředního topení, okenních rámů, dveří, zárubní,
zábradlí, střech, nábytku, PVC apod. Lze použít pro základní i vrchní nátěry a po zředění vodou i jako
napouštědlo na porézní stavební materiály. Receptura je vhodná i na nátěry hraček, dětského nábytku a
podkladů, které přicházejí do přímého kontaktu se suchými potravinami.

BALAKRYL UNI MATNÝ
0,7 kg … od 220,Vodou ředitelná vrchní barva s univerzálním použitím určená k novým i renovačním vrchním nátěrům kovu,
dřeva, betonu, omítek a dalších materiálů v interiéru i exteriéru. Nátěr poskytuje povrchu účinnou ochranu a
hladký matný vzhled v široké škále atraktivních barevných odstínů. Výborná kryvost, snadná aplikace,
dlouhodobá životnost, rychleschnoucí a bez zápachu. Nové i renovační vrchní nátěry zejména
pozinkovaného nebo ocelového plechu, hliníku, mědi, betonu, neglazované keramiky, dřeva, dřevotřískové
desky, vláknocementové materiály a také k nátěrům těles ústředního topení, okenních rámů, dveří, zárubní,
zábradlí, střech, nábytku, PVC apod. Lze použít pro základní i vrchní nátěry a po zředění vodou i jako
napouštědlo na porézní stavební materiály. Receptura je vhodná i na nátěry hraček, dětského nábytku a
podkladů, které přicházejí do přímého kontaktu se suchými potravinami.

PRIMALEX 3V1
0,75 litru … od 250,2,5 litru … od 680,Primalex LAZURA & NAPOUŠTĚDLO 3v1 nabízí unikátní ochranu dřevěných povrchů především v exteriéru.
Ojedinělým způsobem spojuje dekorativní účinky nátěru, které díky obsahu aktivních, vysoce účinných látek
zajišťují dokonalou prevenci a ochranu proti zamodrání dřeva, proti houbám a hlavně proti dřevokaznému
hmyzu. Dostává se snadno a hluboko do vnitřních vrstev, tím zabraňuje pronikání vlhkosti do dřeva a
předchází tak vzniku plísní a hniloby. Primalex LAZURA & NAPOUŠTĚDLO 3v1 je určena k dekoračním
vrchním nátěrům dřeva především pro venkovní prostředí. Lazura zvýrazňuje kresbu dřeva, zajišťuje
ochranu proti zamodrání dřeva, proti houbám a dřevokaznému hmyzu. Zároveň lazura zvyšuje odolnost
proti vodě a povětrnostním vlivům včetně UV záření. Různé odstíny.

ceny s DPH

