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max color tmel uni / tmel uni

max color tmel jemný / tmel jemný

max color tmel dřevo / tmel drevo

max color tmel alu / tmel alu

max color tmel vlákno / tmel vlákno

dvousložkový univerzální polyesterový tmel určený na tmelení středních a větších nerovností, vynikající 
přilnavost na většině povrchů, především na kov, ocel, kámen, beton, dřevo atd., přetíratelný, pro vnitřní 
i venkovní použití

dvousložkový jemný univerzální polyesterový tmel určený na tmelení malých a středních nerovností, rýh 
a pórů; vynikající přilnavost na většině povrchů, především na kov, ocel, kámen, beton, dřevo atd.; jem-
ná struktura zaručuje velmi lehkou zpracovatelnost, broušení a jemnou vrchní plochu po přebroušení; 
přetíratelný; pro dokončovací práce na tmely s hrubší strukturou; pro vnitřní i venkovní použití

dvousložkový polyesterový tmel určený na tmelení malých až velkých nerovností rýh a pórů; speciálně 
vyvinutý pro malíře a lakýrníky; vynikající přilnavost na většině povrchů, především na dřevo popř. kov,
ocel, kámen, beton, atd.; vynikající pro dřevěná okna, dveře, rámy atd.; jemná struktura s vysokou 
tixotropií zaručuje velmi lehkou zpracovatelnost, broušení a jemnou vrchní plochu po přebroušení; 
přetíratelný; pro vnitřní i venkovní použití

dvousložkový polyesterový tmel určený na tmelení nerovností, rýh a pórů; vynikající přilnavost na většině 
povrchů, především na galvanicky pozinkovaných a hliníkových podkladech, laminátech, oceli atd.

dvousložkový polyesterový tmel určený na tmelení zvlášť velkého rozsahu nebo na přemostění slabých 
nebo prorezivělých míst a děr; vysoký obsah skelného vlákna; vynikající přilnavost na kovu a sklolami-
nátu; vysoká plnící schopnostmožnost vytvoření pevné, silné vrstvy; lehká zpracovatelnost a vylepšené 
vlastnosti při broušení
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max color tmel final / tmel final

dvousložkový polyesterový stříkací tmel určený pro sjednocení povrchu mezi tmelenými a netmelenými 
místy nebo pro vyrovnání povrchů na karosériích a dílech; k zaplnění rýh a stop po broušení; možno po-
užít i jako plnič pod vrchní barvu; vhodný na kov, ocel, dřevo, dvousložkové tmely atd.; není vhodný na
pozinkované a hliníkové podklady; rychleschnoucí s výbornými plnícími vlastnostmi; vrchní vrstva tmelu 
se vyznačuje kompaktní plochou bez pórů
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Kontakty

obchodní ředitel - 00420 737 239 003
obchodní zástupci Česká republika:

obchodní zástupce západní, střední a jižní Čechy - 00420 737 239 004
obchodní zástupce západní, střední a severní Čechy - 00420 731 650 661
obchodní zástupce střední, severní a východní Čechy - 00420 737 239 008

obchodní zástupce Morava - 00420 737 239 005
obchodní zástupce, produktový manažer pro sortiment lišt 

pro podlaháře Praha, střední Čechy - 00420 737 239 007
obchodní zástupci Slovenská republika:

obchodní zástupce Slovensko  - 00421 911 172 946

mako color s.r.o.
Ledce 289, 330 11 Třemošná

tel.: 00420 377 958 671,2
mobil: 042 737 239 009
fax: 00420 377 958 673

e-mail: obchod@makocolor.cz, mako@makocolor.cz

vše o nás na

www.makocolor.cz


