O SORTIMENTU • O SORTIMENTU

Vážení obchodní partneři!
Dovolte nám, abychom Vás seznámili s kompletní nabídkou barev ve spreji MAX COLOR® a také
se sortimentem firmy KWASNY, která patří ke světovým lídrům v tomto oboru.
Nyní jsou Vám nabízeny výrobky mimořádných kvalit, se skutečně širokým spektrem použití. Při vývoji
a výrobě je kladen mimořádný důraz na kvalitu výrobku, což ocení jak běžný spotřebitel, tak i profesionál.
Zvláště bychom chtěli upozornit na rozšíření a novinky roku 2018, jako je například sortiment
profesionálních sprejů a tmelů. Jedná se o produkty, které snesou přísné kvalitativní požadavky.
Veškerý sortiment sprejů je distribuován s podrobnými návody k použití v českém a slovenském jazyce,
s přehlednými etiketami. Minimální odběrová množství Vás, potencionální zákazníky, nenutí k velkým
nákupům a tím vytváření „mrtvých“ zásob.
Zboží je zasíláno přepravní službou (na náklady firmy mako color s.r.o.) při splnění minimální hodnoty objednávky.
V neposlední řadě je velmi důležitá i cenová hladina, která Vás příjemně překvapí.
Všechna výše uvedená fakta by měla býti zárukou toho, že se spreji MAX COLOR® a KWASNY budou
maximálně spokojeni, jak veškeré stupně prodejců, tak i koneční zpracovatelé z řad kutilů i profesionálů.
To je naším prvořadým cílem.
mako color s.r.o.

Naše firma dále nabízí následující produktové skupiny zboží:

mako® Katalog malířské nářadí, lepící a zakrývací systémy, těsnění oken a dveří, úklidové nářadí, tmely
kompletní sortiment malířského, zednického a tapetovacího nářadí, lepících pásek, zakrývacích fólií
a plachet, těsnění oken a dveří, úklidového nářadí, tmelů
Parkett Freund® Sortiment pro podlaháře
profily přechodové, srovnávací, ukončovací; soklové lišty, lišty pro obkladače, lomené, lišty, nářadí
pro podlaháře
mako® Sortiment pro podlaháře
profily přechodové, srovnávací, ukončovací; soklové lišty, opravné materiály, nářadí, podklady,
podložky pod židle, kobercové pásky
easy life® Ochrana proti hmyzu
sítě proti hmyzu, hliníkové rámové systémy, rolety proti hmyzu, speciální řešení
a profesionální příslušenství
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VOZÍKY PRO ZNAČKOVACÍ A DOPRAVNÍ SPREJE
DRŽÁKY PRO SPREJE
TECHNICKÉ SPREJE
PŘEDPLNĚNÉ SPREJE
VÝHODY SYSTÉMU FILL CLEAN
POSTUP PLNĚNÍ SYSTÉMEM FILL CLEAN
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PRODEJNÍ STOJANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPREJE
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SPRÁVNE ZAOBCHÁDZANIE SO SPREJOM
REKLAMÁCIE
FAREBNÉ SPREJE
ZÁKLADNÉ SPREJE
BEZFAREBNÉ LAKY
ŠPECIÁLNE SPREJE
AUTORADA MAX COLOR
ŠPECIÁLNE VÝROBKY SPRAY TEC
O SPREJOCH SPRAY MAX
UNIKÁTNA TEKUTÁ GUMENÁ FÓLIA
AUTORADA RACING + SPRAY MAX
AUTORADA AUTO K
AUTORADA AUTOSPREJ
AUTORADA ŠKODA
POPISOVACIE, ZNAČKOVACIE A DORPAVNÉ SPREJE
VOZÍKY PRE ZNAČKOVACIE A DOPRAVNÉ SPREJE
DRŽIAKY PRE SPREJE
TECHNICKÉ SPREJE
PREDPLNENÉ SPREJE
VÝHODY SYSTÉMU FILL CLEAN
POSTUP PLNENIA SYSTÉMOM FILL CLEAN
TRYSKY
PREDAJNÉ STOJANY + PRÍSLUŠENSTVO PRE SPREJE
TMELY

SPRAY

TEC

DATUM VÝROBY SPREJE
většinou naleznete na spodku spreje
Rok výroby:
U 2019
T 2018
S 2017
R 2016

R 119 21 : 43 : 19

Čas výroby

Den výroby např:
001 = 1.leden/január, 010 = 10.leden/január, 365 = 31.prosinec/dezember

Doba použitelnosti spreje: 120 měsíců od data výroby.
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Následující typy a rady Vám mohou pomoci
Nasledujúce typy a rady Vám môžu pomôcť
Perfektní výsledek lakování
docílíte díky správné lakovací technice
Perfektný výsledok lakovania
docielite vďaka správnej lakovacej technike
Prosím dodržujte následující pokyny:
Prosím dodržiavajte nasledujúce pokyny:

1.

Lakovaná plocha musí být
čistá, suchá a zbavená mast-

noty a nečistot. Podle materiálu

1.

Lakovaná plocha musí byť čistá, suchá a zbavená mastnoty

a nečistôt. Podľa materiálu podkla-

podkladu nejprve odrezit, vybrousit,

du najprv zbaviť hrdze, vybrúsiť, očis-

očistit a vytmelit. Plochy, které ne-

tiť a vytmeliť. Plochy, ktoré nemajú

mají být nastříkány, olepíme páskou,

byť nastriekané, oblepíme páskou,

zbytek zakryjeme fólií nebo papí-

zvyšok zakryjeme fóliou, alebo pa-

rem. Následně na podklad nanese-

pierom. Následne na podklad na-

me základovou vrstvu. Nekuřte!

nesieme základnú vrstvu. Nefajčite!

2.

2.

Ideální teplota pro zpracování leží mezi 20-25°C.

Ideálna teplota pre spracovanie je medzi 20-25°C. Zabráňte

Zamezte dopadu přímých sluneč-

dopadu priamych slnečných lúčov

ních paprsků a působení větru.

a pôsobeniu vetra.

3.

3.

Naše spreje mají ochranu
před nežádoucím otevřením

1.
Naše spreje majú ochranu
pred nežiadúcim otvorením

(děti, slepci). Existují 2 varianty mož-

(deti, nevidiaci). Existujú 2 varianty

ného otevření: 1. Víčko otevřeme

možného otvorenia: 1. Viečko otvorí-

páčením

směrem

me páčením skrutkovačom smerom

vzhůru (obr.1) 2. Sejmeme víčko a

šroubovákem

hore (obr.1) 2. Odstráňte viečko a

šroubovákem odtrhneme kryt trys-

skrutkovačom odtrhnite kryt trysky.

ky. (obr.2)

(obr.2)
2.

2
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4.

Dózu se sprejem důkladně
protřepat, min. 2 minuty

4.

Dózu so sprejom dôkladne
pretrepať, min. 2 minúty (po-

(počítáno od slyšitelného rázu

čítané od počuteľného rázu mieša-

míchacích

abychom

cích guličiek), aby sme dosiahli rov-

dosáhli rovnoměrného promíchá-

nomerného premiešaniu pigmentu s

ní pigmentu s ostatními složkami

ostatnými zložkami spreja.

kuliček),

spreje.

5.

Při stříkání držíme dózu pokud možno neustále ve
svislém směru. Kromě sprejů,
které mají úhel použitelnosti 360˚C.
Na vzorku vyzkoušíme správnost
odstínu, fungování spreje a snášenlivost s podkladem. Správný
odstup od stříkaného předmětu
je cca 25cm. Začněte nástřik vždy
vně (vedle - ne na stříkané ploše)
stříkaného objektu.

6.

Naneseme

více

slabých

vrstev křížovým způsobem.

5.

Pri striekaní držíme dózu pokiaľ možno neustále vo zvislom
smere. Okrem sprejov, ktoré
majú uhol použiteľnosti 360˚C. Na
vzorke vyskúšame správnosť odtieňa, fungovanie spreja a znášanlivosť s podkladom. Správny odstup od
striekaného predmetu je cca 25cm.
Začnite nástrek vždy mimo (vedľa nie na striekanej ploche) striekaného objektu.

6.

Nanesieme
vrstiev

viac

krížovým

tenkých
spôsobom.

Nejdříve vertikálně a poté horizon-

Najskôr vertikálne a potom horizon-

tálně. Mezi jednotlivými křížovými

tálne. Medzi jednotlivými krížovými

vrstvami počkáme 2-3 minuty.

vrstvami počkáme 2-3 minúty.

7.

7.

Starejte se o dostatečný
přívod vzduchu, aby se za-

bránilo vzniku stříkací mlhy.

25cm

Starajte sa o dostatočný prívod vzduchu, aby sa zabránilo

vzniku striekacej hmly.
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8.

Dózu po použití obraťte
dnem vzhůru, trysku tlačit

tak dlouho, dokud nevystupuje

8.

Dózu po použití obráťte hore
dnom, trysku tlačiť tak dlho,

pokiaľ nevystupuje len hnací plyn

pouze hnací plyn bez barvy, tím

bez farby, tým sa zabráni zalepeniu

se zabrání zalepení trysky. Kromě

trysky. Okrem sprejov, ktoré majú

sprejů, které mají úhel použitelnos-

uhol použiteľnosti 360˚C. Skladujte

ti 360˚C. Skladujte při teplotách

pri teplotách +5°C až +25°C vo zvislej

+5°C až +25°C ve svislé poloze,

polohe, ventilom hore.

ventilem vzhůru.

REKLAMACE • REKLAMÁCIE

Postup reklamování nefunkčních sprejů
Reklamace posuzuje buď obchodní zástupce, nebo reklamační
technik v sídle společnosti. Pokud obchodní zástupce není schopen odpovědně posoudit reklamaci na místě, je reklamované
zboží předáno do sídla společnosti k posouzení. Reklamované
zboží se s ohledem na co nejrychlejší vyřízení reklamace zasílá
s nejbližší objednávkou, nebo je doručeno osobně obchodním
zástupcem, popř. je zaslán dobropis.

Postup reklamovanie nefunkčných sprejov
Reklamácia posudzuje buď obchodný zástupca, alebo reklamačný technik v sídle spoločnosti. Ak obchodný zástupca nie
je schopný zodpovedne posúdiť reklamáciu na mieste, je reklamovaný tovar odovzdaný do sídla spoločnosti na posúdenie.
Reklamovaný tovar sa s ohľadom na čo najrýchlejšie vybavenie
reklamácie zasiela s najbližšou objednávkou, alebo je doručený
osobne obchodným zástupcom, popr. je zaslaný dobropis.

Posuzování reklamace sprejů
Sprej, který podle vyjádření zákazníka nestříká, bude opětovně
vyzkoušen v přítomnosti zákazníka, popř. jej přezkouší reklamační
technik v sídle ﬁrmy. Sprej je třeba důkladně protřepat. Doporučená doba potřebná k protřepání se pohybuje kolem 2-3 minut
v závislosti na druhu spreje. Během protřepávání je nutné slyšet
pohyb mísících kuliček uvnitř spreje. Zároveň je zkontrolován stav
trysky. Je-li tryska na první pohled nepoužitá, je třeba ji sejmout
z dózy a opětovně nasadit a zároveň pootočit. To samé platí i
pro použitou trysku. Pokud po tomto postupu bude sprej normálně stříkat, nemůže být reklamace uznána. V opačném případě bude reklamace uznána a vyřešena buď nahrazením zboží
nebo zasláním dobropisu.

Posudzovanie reklamácie sprejov
Sprej, ktorý podľa vyjadrenia zákazníka nestrieka, bude opätovne vyskúšaný v prítomnosti zákazníka, popr. ho preskúša reklamačný technik v sídle ﬁrmy. Sprej je potrebné dôkladne pretrepať. Odporúčaná doba potrebná k potrasení sa pohybuje okolo
2-3 minút v závislosti od druhu spreje. Počas trepania je nutné
počuť pohyb zmiešavacích guľôčok vnútri spreje. Zároveň je
skontrolovaný stav trysky. Ak je tryska na prvý pohľad nepoužitá,
treba ju sňať z dózy a opätovne nasadiť a zároveň pootočiť. To
isté platí aj pre použitú trysku. Ak po tomto postupe bude sprej
normálne striekať, nemôže byť reklamácia uznaná. V opačnom
prípade bude reklamácia uznaná a vyriešená buď nahradením
tovaru alebo zaslaním dobropisu.

Důležité připomenutí!: po použití spreje je vždy nutné sprej prostříknout, aby nedocházelo k ucpání trysky. Sprej po použití
otočit dnem vzhůru a trysku mačkat tak dlouho, dokud z trysky
nevystupuje pouze čistý vzduch bez barvy.

Dôležité pripomenutie!: po použití spreja je vždy nutné sprej prestrieknuť, aby nedochádzalo k upchatiu trysky. Sprej po použití
otočiť hore dnom a dýzu stláčať tak dlho, kým z dýzy nevystupuje iba čistý vzduch bez farby.

i
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Teoretická vydatnost spreje o obsahu 400ml je cca 2m2
Teoretická výdatnosť spreja s obsahom 400ml je cca 2m2

BAREVNÉ SPREJE • FAREBNÉ SPREJE

BELTON SPECTRAL - BAREVNÉ ODSTÍNY
BELTON SPECTRAL - FAREBNÉ ODTIENE
Na nitrokombinační bázi. Belton SPECTRAL použil barevné odstíny ze škály RAL. Jedná se
o normalizované odstíny, které se standardně používají například v nábytkářství, průmyslu
atd. Ideální, když hledáme přesný odstín nebo chceme provést vylepšení. Pro nový nástřik
nebo opravu.
Na nitrokombinačnej báze. Belton SPECTRAL použil farebné odtiene zo škály RAL. Jedná
sa o normalizované odtiene, ktoré sa štandardne používajú napríklad v nábytkárstve. Ideálne, keď hľadáme presný odtieň vhodný na zariadenie, alebo chcete urobiť vylepšenia.

ODSTÍNY NA OBJEDNÁVKU DODÁVÁME POUZE PO UCELENÝCH BALENÍCH - 6KS
RAL lesklé odstíny/ RAL lesklé odtiene

RAL 1001

00064324002
béžová
béžová

(400ml) RAL 1002 (400ml) RAL 1003 (400ml) RAL 1004 (400ml) RAL 1005 (400ml) RAL 1006 (400ml) RAL 1007 (400ml) RAL 1011 (400ml)
(4ks) 00064324003
(4ks) 00064324199
(4ks) 0006324005
(6ks) 0006324006
(6ks) 0006324007
(6ks) 00064324008
(4ks) 0006324009
(6ks)
signální žlutá
zlatožlutá
žlutá medová
žlutá kukuřičná
žlutá narcisová
písková
hnědobéžová
signálna žltá
zlatožltá
medovožltá
kukuričná žltá
narcisová žltá
piesková žltá
hnedobéžová

NA OBJEDNÁVKU

(400ml) RAL 1013 (400ml) RAL 1014 (400ml) RAL 1015 (400ml) RAL 1016 (400ml) RAL 1017 (400ml) RAL 1018 (400ml) RAL 1019 (400ml)
0006324010
(6ks) 00064324016
(4ks) 0006324017
(6ks)
(6ks) 00064324011
(4ks) 0006324012
(6ks) 00064324013
(4ks) 00064324200
(4ks) 0006324015
slonová kost světlá
žlutá šafránová
citronová žlutá
sírová žlutá
zinková žlutá
šedobéžová
perlová bílá
slonová kost
slonová kosť svetlá
šafránová žltá
citrónová žltá
sírová žltá
zinková žltá
šedobéžová
perlová biela
slonová kosť

RAL 1012

RAL 1021

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

(400ml) RAL 1023 (400ml) RAL 1027 (400ml) RAL 1028 (400ml) RAL 1032 (400ml) RAL 1033 (400ml) RAL 1034 (400ml) RAL 2000 (400ml)
00064324019
(4ks) 00064324020
(4ks) 0006324023
(6ks) 00064324024
(4ks) 0006324025
(6ks) 0006324026
(6ks) 00064324027
(4ks) 00064324028
(4ks)
žlutá dopravní
žlutá hořčičná
žlutá kari
melounová žlutá
banánová žlutá
jiřinková žlutá
pastelová žlutá
žlutooranžová
dopravná žltá
horčičná žltá
žltá Kari
melónová žltá
banánová žltá
podbeľová žltá
pastelová žltá
žltooranžová

RAL 2001

(400ml) RAL 2002 (400ml) RAL 2003 (400ml) RAL 2004 (400ml) RAL 2008 (400ml) RAL 2009 (400ml) RAL 2010 (400ml) RAL 2011 (400ml)
0006324029
(6ks) 00064324030
(4ks) 00064324031
(4ks) 00064324032
(4ks) 0006324035
(6ks) 00064324036
(4ks) 0006324202
(6ks) 0006324038
(6ks)
světlečervená oranžová dopravní oranžová
červeno oranžová
rumělková
oranžová pastelová oranžová pravá
signální oranžová
oranžová tmavá
svetločervená oranžová dopravná oranžová signálna oranžová
červenooranžová
krvavá oranžová
pastelová oranžová pravá oranžová
tmavooranžová

RAL 3000

(400ml) RAL 3001 (400ml) RAL 3002 (400ml) RAL 3003 (400ml) RAL 3004 (400ml) RAL 3005 (400ml) RAL 3007 (400ml) RAL 3009 (400ml)
00064324040
(4ks) 00064324041
(4ks) 00064324042
(4ks) 00064324043
(4ks) 00064324044
(4ks) 0006324045
(6ks) 0006324203
(6ks) 00064324047
(4ks)
oxidovaná červená
ohnivě červená
signální červená
karmínová
rubínová
purpurově červená vínová červená
červenočerná
ohnivá červená
signálna červená
karmínová červená rubínová červená
purpurová červená vínovočervená
čiernočervená
hrdzavá červená
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RAL lesklé odstíny / RAL lesklé odtiene

NA OBJEDNÁVKU

RAL 3012

NA OBJEDNÁVKU

(400ml) RAL 3013 (400ml) RAL 3014 (400ml) RAL 3015 (400ml) RAL 3016 (400ml) RAL 3020 (400ml) RAL 3027 (400ml) RAL 4001 (400ml)
0006324049
(6ks) 0006324050
(6ks) 0006324051
(6ks) 0006324052
(6ks) 0006324053
(6ks) 00064324056
(4ks) 0006324060
(6ks) 0006324062
(6ks)
dopravní červená
červená lila
červenobéžová
tomatová červená starorůžová
světlá růžová
korálová červená
malinová červená
béžovočervená
tomatová červená staroružová
svetloružová
korálová červená
dopravná červená malinová červená
červená Lila

NA OBJEDNÁVKU

RAL 4003

(400ml) RAL 4004 (400ml) RAL 4005 (400ml) RAL 4006 (400ml) RAL 4007 (400ml) RAL 4008 (400ml) RAL 4010 (400ml) RAL 5000 (400ml)
00064324064
(4ks) 0006324065
(6ks) 00064324066
(4ks) 00064324067
(4ks) 0006324068
(6ks) 00064324069
(4ks) 0006324204
(6ks) 0006324205
(6ks)
ﬁalová vřesová
burgundská ﬁ alová modroﬁalová
dopravní purpurová purpurová ﬁ alková
ﬁalová signální
telemagenta
modroﬁalová
vresová ﬁ alová
burgundská ﬁ alová modroﬁalová
dopravná purpurová purpurová ﬁ alová
signálna ﬁ alová
telemagenta
ﬁalovomodrá

NA OBJEDNÁVKU

RAL 5001

0006324073
zelenomodrá
zelenomodrá

(400ml) RAL 5002 (400ml) RAL 5003 (400ml) RAL 5004 (400ml) RAL 5005 (400ml) RAL 5007 (400ml) RAL 5009 (400ml) RAL 5010 (400ml)
(6ks) 00064324074
(4ks) 00064324075
(4ks) 0006324076
(6ks) 00064324206
(4ks) 0006324078
(6ks) 00064324080
(4ks) 00064324081
(4ks)
enziánová modrá
ultramarínová
safírová modrá
modročerná
signální modrá
brilantní modrá
azurová
lazúrová modrá
zafírová modrá
čiernomodrá
signálna modrá
brilantná modrá
azúrová
enciánová modrá

RAL 5011

(400ml) RAL 5012 (400ml) RAL 5013 (400ml) RAL 5014 (400ml) RAL 5015 (400ml) RAL 5017 (400ml) RAL 5018 (400ml) RAL 5019 (400ml)
0006324082
(6ks) 00064324083
(4ks) 0006324084
(6ks) 0006324085
(6ks) 00064324086
(4ks) 00064324087
(4ks) 00064324088
(4ks) 0006324089
(6ks)
ocelová modrá
světle modrá
kobaltová modrá
holubí modrá
nebeská modrá
dopravní modrá
tyrkysová modrá
modrá Capri
oceľová modrá
svetlomodrá
kobaltová modrá
holubia modrá
nebeská modrá
dopravná modrá
tyrkysová modrá
modrá Capri

NA OBJEDNÁVKU

RAL 5020

(400ml) RAL 5021 (400ml) RAL 5022 (400ml) RAL 5024 (400ml) RAL 6000 (400ml) RAL 6001 (400ml) RAL 6002 (400ml) RAL 6003 (400ml)
0006324090
(6ks) 0006324091
(6ks) 00064324092
(4ks) 00064324094
(4ks) 0006324095
(6ks) 00064324096
(4ks) 00064324097
(4ks) 0006324098
(6ks)
modrá oceán
vodní modrá
noční modrá
pastelová modrá
zelená patina
smaragdová zelená listová zelená
olivová zelená
modrá Oceán
vodná modrá
nočná modrá
pastelová modrá
patinová zelená
smaragdová zelená listová zelená
olivová zelená

RAL 6004

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

(400ml) RAL 6005 (400ml) RAL 6006 (400ml) RAL 6007 (400ml) RAL 6009 (400ml) RAL 6010 (400ml) RAL 6011 (400ml) RAL 6012 (400ml)
0006324099
(6ks) 00064324100
(4ks) 0006324101
(6ks) 0006324102
(6ks) 0006324104
(6ks) 00064324105
(4ks) 00064324106
(4ks) 0006324107
(6ks)
modrozelená
mechová zelená
olivová zelenošedá lahvově zelená
jedlová zelená
trávová zelená
rezedová zelená
černozelená
modrozelená
machová zelená
olivová šedozelená fľašová zelená
jedľová zelená
trávová zelená
žltozelená
čiernozelená

NA OBJEDNÁVKU

RAL 6013

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

(400ml) RAL 6014 (400ml) RAL 6016 (400ml) RAL 6017 (400ml) RAL 6018 (400ml) RAL 6019 (400ml) RAL 6020 (400ml) RAL 6021 (400ml)
(6ks) 00064324111
(4ks) 0006324112
(6ks) 00064324113
(4ks) 00064324114
(4ks) 0006324115
(6ks) 0006324116
(6ks)
0006324108
(6ks) 0006324109
rákosová zelená
májová zelená
zelenožlutá
pastelová zelená
chromová zelená
olivová zelenožlutá tyrkysová zelená
bledězelená
trstinová zelená
tyrkysová zelená
májová zelená
žltozelená
pastelová zelená
chrómová zelená
olivová žltozelená
bledozelená

NA OBJEDNÁVKU

(400ml) RAL 6025 (400ml) RAL 6026 (400ml) RAL 6027 (400ml) RAL 6028 (400ml) RAL 6029 (400ml) RAL 6032 (400ml) RAL 6033 (400ml)
(4ks) 0006324207
(6ks) 00064324125
(4ks)
00064324118
(4ks) 0006324119
(6ks) 0006324121
(6ks) 0006324122
(6ks) 00064324123
(6ks) 0006324120
světle zelená
mátová zelená
dopravní zelená
borovicová zelená
signální zelená
tyrkysová mátová
zelená
zelená opálová
svetlozelená
mätová zelená
dopravná zelená
borovicová zelená
signálna zelená
tyrkysovomätová
zelená
opálová zelená

RAL 6024

RAL 6034

(400ml) RAL 7000 (400ml) RAL 7001 (400ml) RAL 7003 (400ml) RAL 7004 (400ml) RAL 7005 (400ml) RAL 7006 (400ml) RAL 7011 (400ml)
(6ks) 0006324127
(6ks) 00064324128
(4ks) 0006324130
(6ks) 0006324208
(6ks) 00064324209
(4ks) 0006324133
0006324126
(6ks) 00064324137
(4ks)
pastelová tyrkysová veverčí šedá
stříbrošedá
lišejníková šedá
signální šedá
myší šedá
béžovošedá
ocelová šedá
pastelovotyrkysová veveričia šedá
striebrošedá
lišajníková šedá
signálna šedá
mišacia šedá
béžová šedá
oceľová šedá

RAL 7012

(400ml) RAL 7015 (400ml) RAL 7016 (400ml) RAL 7021 (400ml) RAL 7022 (400ml) RAL 7023 (400ml) RAL 7024 (400ml) RAL 7026 (400ml)
(6ks) 0006324140
(6ks) 00064324141
(4ks) 00064324142
(4ks) 0006324143
(6ks) 0006324144
(6ks) 00064324145
(4ks) 0006324146
(6ks)
0006324210
čedičová šedá
břidlicová šedá
antracitová šedá
černošedá
betonová šedá
graﬁtová šedá
žulová šedá
stínová šedá
čadičová šedá
bridlicová šedá
antracitová šedá
čiernošedá
betónová šedá
graﬁtová šedá
žulová šedá
tieňová šedá

RAL 7030

NA OBJEDNÁVKU

(400ml) RAL 7031 (400ml) RAL 7032 (400ml) RAL 7034 (400ml) RAL 7035 (400ml) RAL 7036 (400ml) RAL 7037 (400ml) RAL 7038 (400ml)
(4ks)
(6ks) 0006324148
(6ks) 00064324149
(4ks) 0006324151
(6ks) 00064324152
(4ks) 00064324153
(4ks) 00064324154
(4ks) 00064324155
0006324147
kamenná šedá
modrošedá
štěrková šedá
šedožlutá
světle šedá
platinová šedá
prachová šedá
achátová šedá
kamenná šedá
modrošedá
štrková šedá
žltošedá
svetlošedá
platinová šedá
prachová šedá
achátová šedá

ODSTÍNY NA OBJEDNÁVKU DODÁVÁME POUZE PO UCELENÝCH BALENÍCH - 6KS
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RAL lesklé odstíny / RAL lesklé odtiene

NA OBJEDNÁVKU

RAL 7039

(400ml) RAL 7040 (400ml) RAL 7042 (400ml) RAL 7043 (400ml) RAL 7044 (400ml) RAL 7045 (400ml) RAL 8001 (400ml) RAL 8002 (400ml)
0006324156
(6ks) 00064324157
(4ks) 0006324158
(6ks) 0006324159
(6ks) 0006324160
(6ks) 0006324212
(6ks) 0006324165
(6ks) 0006324166
(4ks)
křemenná šedá
okenní šedá
dopravní šedá A
dopravní šedá B
hedvábná šedá
televizní šedá 1
okrová hnědá
signální hnědá
kremeňová šedá
okenná šedá
dopravná šedá A
dopravná šedá B
hodvábna šedá
televízna šedá 1
okrová hnedá
signálna hnedá

NA OBJEDNÁVKU
(400ml) RAL 8004 (400ml) RAL 8007 (400ml) RAL 8011 (400ml) RAL 8012 (400ml) RAL 8014 (400ml) RAL 8015 (400ml) RAL 8016 (400ml)
(6ks)
00064324167
(4ks) 00064324168
(4ks) 0006324169
(6ks) 00064324171
(4ks) 0006324172
(6ks) 0006324173
(6ks) 0006324174
(6ks) 0006324175
mahagonová hnědá
antuková hnědá
měděná hnědá
světle žlutohnědá
oříšková hnědá
červenohnědá
sépiová hnědá
kaštanová hnědá
mahagónová hnedá
antuková hnedá
medená hnedá
žltohnedá svetlá
oriešková hnedá
červenohnedá
sépiová hnedá
gaštanová hnedá

RAL 8003

(400ml) RAL 8019 (400ml) RAL 8023 (400ml) RAL 8024 (400ml) RAL 8025 (400ml) RAL 8028 (400ml) RAL 9001 (400ml) RAL 9002 (400ml)
00064324176
(4ks) 00064324177
(4ks) 00064324184
(4ks)
(4ks) 0006324179
(6ks) 0006324180
(6ks) 0006324181
(6ks) 0006324182
(6ks) 00064324183
čokoládová hnědá šedohnědá
krémová
šedobílá
hnědooranžová
hnědobéžová
světle hnědá
zemní hnědá
čokoládová hnedá šedohnedá
krémová
šedobiela
oranžovohnedá
béžovohnedá
svetlohnedá
zeminová hnedá

RAL 8017

NA OBJEDNÁVKU

RAL 9003

(400ml) RAL 9004 (400ml) RAL 9005 (400ml) RAL 9006 (400ml) RAL 9007 (400ml) RAL 9010 (400ml) RAL 9011 (400ml) RAL 9016 (400ml)
00064324213
(4ks) 0006324186
(6ks) 00064324187
(4ks) 00064324188
(4ks) 00064324214
(4ks) 00064324190
(4ks) 0006324191
(6ks) 00064324192 (4ks)
signální černá
signální bílá
černá
bílý hliník
šedý hliník
bílá
graﬁtová černá
dopravní bílá
signálna čierna
signálna biela
čierna
biely hliník
šedý hliník
biela
graﬁtová čierna
dopravná biela

RAL 9017

(400ml) RAL 9018 (400ml)
(4ks) 0006324194
(6ks)
00064324193
dopravní černá
bílá papyrus
dopravná čierna
papirusová biela

RAL 9010pl

(4ks)
00064324312 (400ml)
bílá
biela

RAL pololesklé odstíny / RAL pololesklé odtiene

NA OBJEDNÁVKU

RAL 3000pl

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

(6ks) RAL 5010pl (6ks) RAL 5015pl (6ks) RAL 6011pl (6ks) RAL 7016pl (6ks) RAL 7022pl (6ks) RAL 7035pl (6ks) RAL 9005pl (4ks)
0006324301 (400ml) 0006324305 (400ml) 0006324307 (400ml) 0006324308 (400ml) 0006324313 (400ml) 0006324314 (400ml) 0006324309 (400ml) 00064324311 (400ml)
černá
antracitová šedá
světle šedá
stínová šedá
rezedová zelená
enziánová modrá
nebeská modrá
ohnivě červená
čierna
antracitová šedá
svetlošedá
tieňová šedá
žltozelená
enciánová modrá
nebeská modrá
ohnivá červená

RAL matné odstíny / RAL matné odtiene

NA OBJEDNÁVKU

RAL 3000m

(6ks) RAL 5010m (6ks) RAL 6011m (6ks) RAL 6031m (6ks) RAL 7035m (6ks) RAL 8017m (6ks) RAL 9005m (4ks) RAL 9010m (4ks)
0006324401 (400ml) 0006324405 (400ml) 0006324408 (400ml) 0006324416 (400ml) 0006324409 (400ml) 0006324410 (400ml) 00064324411 (400ml) 00064324412 (400ml)
enziánová modrá
čokoládová hnědá černá
ohnivě červená
rezedová zelená
světle šedá
bílá
lesní zelená
enciánová modrá
čokoládová hnedá čierna
ohnivá červená
žltozelená
svetlošedá
biela
žltozelená

bezbarvé laky / bezfarebné laky

základové spreje / základné spreje

(400ml)
00064324298
matný
matný

(400ml)
00064323501
šedá
šedá

(4ks) (400ml)
00064324299
lesklý
lesklý

(4ks)

balení 150ml
Po dohodě možno dodávat odstíny
RAL i v balení 150ml - po 6ks.

(4ks) (400ml)
00064323502
bílá
biela

(4ks) (400ml)
(4ks)
00064323510
červenohnědá
červenohnedá

vzorník RAL

obj.č.: 0006990374

7
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D E C O S P R AY

HITCOLOR - DEKORAČNÍ SPREJ
HITCOLOR - DEKORAČNÝ SPREJ

8

8

NOVINKA!

Na nitrokombinační bázi. Spreje Hitcolor jsou
vydatné, rychleschnoucí, vhodné na širokou
škálu podkladů. Jedná se o normalizované
odstíny, které se používají například v nábytkářství, interiérech, průmyslu atd. Ideální když
hledáme přesný odstín nebo chceme provést
vylepšení. Pro nový nástřik nebo opravu.
Vnitřní i venkovní použití.

Na základe nitrokombinácie. Spreje Hitcolor
sú vydatné, rýchloschnúce, vhodné pre široké
spektrum podkladov, ktoré sa používajú napríklad v nábytkárstve, interiéroch, priemysle
atď. Ideálne pri hľadaní presného odtieňa
alebo pre vylepšovanie. Pre nové postrekovanie alebo opravu. Vnútorné a vonkajšie
použitie.

Benefity tohoto výrobku:
- dobrý rozliv
- vysoký podíl pevných částic
- velmi vydatný, vysoká kryvost
- rychleschnoucí
- ekonomický
- odolný proti škrábancům
- odolný proti povětrnostním vlivům

Výhody tohto produktu:
- dobrý roztrek
- vysoký podiel pevných častíc
- veľmi vydatný, vysoká kryvosť
- rýchloschnúci
- ekonomický
- odolný proti poškriabaniu
- odolný proti poveternostným vplyvom

BAREVNÉ SPREJE • FAREBNÉ SPREJE

lesklé odstíny 400ml / lesklé odtiene 400ml

RAL 1021

(400ml) RAL 2004 (400ml) RAL 3000 (400ml) RAL 3002 (400ml) RAL 3004 (400ml) RAL 5002 (400ml) RAL 5010 (400ml) RAL 5012 (400ml)
00064320015
(6ks) 00064320035
(6ks) 00064320040
(6ks)
(6ks) 00064320025
(6ks) 00064320066
(6ks) 00064320030
(6ks) 00064320067
(6ks) 00064320020
enziánová modrá
žlutá hořčičná
světle modrá
ohnivě červená
karmínová
purpurově červená ultramarínová
oranžová pravá
horčičná žltá
svetlomodrá
ohnivá červená
enciánová modrá
karmínová červená purpurová červená lazúrová modrá
pravá oranžová

(400ml) RAL 6001 (400ml) RAL 6005 (400ml) RAL 6018 (400ml) RAL 7035 (400ml) RAL 8017 (400ml) RAL 9001 (400ml) RAL 9005 (400ml)
00064320045
(6ks) 00064320050
(6ks) 00064320068
(6ks) 00064320069
(6ks) 00064320010
(6ks) 00064320060
(6ks) 00064320065
(6ks) 00064320005
(6ks)
čokoládová hnědá krémová
smaragdová zelená mechová zelená
zelenožlutá
černá
světle šedá
nebeská modrá
smaragdová zelená machová zelená
žltozelená
čokoládová hnedá krémová
čierna
svetlošedá
nebeská modrá

RAL 5015

RAL 9006

00064320070
bílý hliník
biely hliník

(400ml) RAL 9010 (400ml) 00064320401 (400ml)
(6ks) 00064320071
(6ks) bezbarvý lak
(6ks)
bezfarebný lak
bílá
biela

lesklé odstíny 600ml / lesklé odtiene 600ml

(600ml) RAL 3000 (600ml) RAL 5010 (600ml) RAL 5015 (600ml) RAL 6001 (600ml) RAL 9005 (600ml) RAL 9010 (600ml) 00064320617 (600ml)
0006320615
(6ks) 00064320645
(6ks) 0006320650
(6ks) 00064320605
(6ks) 0006320606
(6ks) 00064320635
(6ks)
(6ks) bezbarvý lak
(6ks) 00064320671
bezfarebný lak
smaragdová zelená černá
bílá
žlutá hořčičná
ohnivě červená
enziánová modrá
nebeská modrá
smaragdová zelená čierna
biela
horčičná žltá
ohnivá červená
enciánová modrá
nebeská modrá

RAL 1021

pololesklé odstíny 600ml / pololesklé odtiene 600ml

RAL 9005

00064320765
černá
čierna

(600ml)
(6ks)

matné odstíny 400ml / matné odtiene 400ml

matné odstíny 600ml / matné odtiene 600ml

RAL 9005

RAL 9005

00064320365
černá
čierna

(400ml) RAL 9010 (400ml) 00064320402 (400ml)
(6ks) bezbarvý lak
(6ks)
(6ks) 00064320301
bezfarebný lak
bílá
biela

00064320621
černá
čierna

(600ml) RAL 9010 (600ml)
(6ks)
(6ks) 00064320611
bílá
biela

základové spreje 400ml / základné spreje 400ml

00064320412 (400ml)
šedá
(6ks)
šedá

ostatní spreje 400ml / ostatní spreje 400ml

00064320421 (400ml)
chromová
(6ks)
stříbrná
chrómová
strieborná

00064320415 (400ml)
lak na radiátory (6ks)
bílá pololesklá
lak na radiátory
biela pololesklá

400ml
600ml

9
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MAX COLOR - PROFI AKRYLOVÝ SPREJ - profesionální kvalita
MAX COLOR - PROFI AKRYLOVÝ SPREJ - profesionálna kvalita
Na akrylové bázi. Obsahuje ucelenou řadu sprejů v profesionální kvalitě v odstínech RAL.
Rychleschnoucí barva s vynikající krycí schopností a dlouhodobou trvanlivostí intenzity
barvy. Určeno pro hobby i profesionální použití.
Na akrylovej báze. Obsahuje ucelený rad sprejov v profesionálnej kvalite v odtieňoch
RAL. Rýchloschnúca farba s vynikajúcou krycou schopnosťou a dlhodobou trvanlivosťou
intenzity farby. Určené pre hobby i profesionálne použitie.

vzorník/vzorkovník RAL
obj.č.: 0006990374

RAL lesklé odstíny / RAL lesklé odtiene

RAL 1001
00061001 S
béžová
béžová

(400ml) RAL 1003 (400ml) RAL 1015 (400ml) RAL 1016 (400ml) RAL 1018 (400ml) RAL 1021 (400ml) RAL 1028 (400ml) RAL 2004 (400ml)
(6ks) 00061003 S
(6ks) 00061015 S
(6ks) 00061016 S
(6ks) 00061018 S
(6ks) 00061021 S
(6ks) 00061028 S
(6ks) 00062004 S
(6ks)
slonová kost světlá
sírová žlutá
melounová žlutá
žlutá hořčičná
zinková žlutá
signální žlutá
oranžová pravá
slonová kosť svetlá
sírová žltá
melónová žltá
horčičná žltá
zinková žltá
signálna žltá
pravá oranžová

RAL 2008

(400ml) RAL 2009 (400ml) RAL 3000 (400ml) RAL 3001 (400ml) RAL 3002 (400ml) RAL 3003 (400ml) RAL 3004 (400ml) RAL 3020 (400ml)
(6ks)
(6ks) 00062009 S
(6ks) 00063000 S
(6ks) 00063001 S
(6ks) 00063002 S
(6ks) 00063003 S
(6ks) 00063004 S
(6ks) 00063020 S
světlečervená oranžová dopravní oranžová
ohnivě červená
signální červená
karmínová
rubínová
purpurově červená dopravní červená
svetločervená oranžová dopravná oranžová ohnivá červená
signálna červená
karmínová červená rubínová červená
purpurová červená dopravná červená
00062008 S

RAL 5002 (400ml) RAL 5003 (400ml) RAL 5010 (400ml) RAL 5012 (400ml) RAL 5015 (400ml) RAL 5017 (400ml) RAL 5022 (400ml) RAL 6001 (400ml)
(6ks) 00066001 S
(6ks)
(6ks) 00065003 S
(6ks) 00065010 S
(6ks) 00065012 S
(6ks) 00065015 S
(6ks) 00065017 S
(6ks) 00065022 S
00065002 S
světle modrá
noční modrá
nebeská modrá
smaragdová zelená
dopravní modrá
ultramarínová
safírová modrá
enziánová modrá
svetlomodrá
nočná modrá
nebeská modrá
smaragdová zelená
dopravná modrá
lazúrová modrá
zafírová modrá
enciánová modrá

RAL 6002

(400ml) RAL 6005 (400ml) RAL 6010 (400ml) RAL 6016 (400ml) RAL 6018 (400ml) RAL 6029 (400ml) RAL 7001 (400ml) RAL 7005 (400ml)
(6ks) 00066005 S
(6ks) 00066018 S
(6ks) 00066029 S
(6ks) 00067001 S
(6ks) 00066010 S
(6ks) 00066016 S
(6ks) 00067005 S
(6ks)
mechová zelená
trávová zelená
stříbrošedá
tyrkysová zelená
myší šedá
zelenožlutá
mátová zelená
machová zelená
trávová zelená
striebrošedá
tyrkysová zelená
mišacia šedá
žltozelená
mätová zelená

RAL 7031

(400ml) RAL 7032 (400ml) RAL 7035 (400ml) RAL 7040 (400ml) RAL 8007 (400ml) RAL 8011 (400ml) RAL 8017 (400ml) RAL 9003 (400ml)
(6ks) 00067032 S
(6ks) 00067035 S
(6ks) 00067040 S
(6ks) 00068007 S
(6ks) 00068011 S
(6ks) 00068017 S
(6ks) 00069003 S
(6ks)
čokoládová hnědá signální bílá
štěrková šedá
okenní šedá
světle žlutohnědá
světle šedá
oříšková hnědá
čokoládová hnedá signálna biela
štrková šedá
okenná šedá
žltohnedá svetlá
svetlošedá
oriešková hnedá

00066002 S
listová zelená
listová zelená

00067031 S
modrošedá
modrošedá
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RAL lesklé odstíny / RAL lesklé odtiene

RAL 9005
00069005 S
černá
čierna

(400ml) RAL 9006 (400ml) RAL 9007 (400ml) RAL 9010 (400ml)
(6ks) 00069006 S
(6ks) 00069007 S
(6ks) 00069010 S
(6ks)
šedý hliník
bílý hliník
bílá
šedý hliník
biely hliník
biela

RAL matné odstíny / RAL matné odtiene

RAL 9005sm (400ml) RAL 9010sm (400ml)
00069005 Sm
černá
čierna

(6ks) 00069010 Sm
bílá
biela

(6ks)

bezbarvé laky / bezfarebné laky

základové spreje / základné spreje

(400ml)
00067001 Sbll
lesklý
lesklý

(400ml)
00061315 Sz
bílá
biela

(6ks) (400ml)
(6ks)
00067003 Sblm
matný
matný

(6ks) (400ml)
(6ks) (400ml)
00061317 Sz
00061318 Sz
červenohnědá
šedá
červenohneda
šedá

MAX COLOR - UNIVERZÁLNÍ SPREJ
MAX COLOR - UNIVERZÁLNY SPREJ

(6ks)

NOVINKA!

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Použití v nábytkářství, průmyslu, autoopravárenství, hobby, atd. Velmi kvalitní rychleschnoucí speciální nitrokombinační lak pro univerzální použití.
Na báze nitrokombinačnej živice. Použitie v nábytkárstve, priemysle, autoopravárenstve, hobby, atď. Veľmi kvalitný rýchloschnúci špeciálny nitrokombinačný lak pre univerzálne použitie.

(500ml)
0006640300
černá lesklá
čierna lesklá

(6ks) (500ml)
0006640301
černá matná
čierna matná

(6ks) (500ml)
0006640302
bílá lesklá
bílá lesklá

(6ks) (500ml)
0006640303
bílá matná
bílá matná

(6ks)

500ml

VYNIKAJÍCÍ
KVALITA
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Extra

ODOLNÝ

BELTON - ROBUST
BELTON - ROBUST

NOVINKA!

Na bázi umělých syntetických pryskyřic. Klasika která nezklame. Extrémně odolný proti
poškrábání, vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům. Vysoká kryvost. Čistý průběh
zpracování. Univerzálně použitelný, např. na dřevo, kov, sklo, kámen nebo různé plasty.
Uživatelé mají možnost volby mezi matnými, hedvábně lesklými a vysoce lesklými odstíny.
Na báze umelých syntetických živíc. Klasika ktorá nesklame. Extrémne odolný proti poškriabaniu, vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom. Vysoké krytie. Čistý priebeh spracovania. Univerzálne použiteľný, napr. Na drevo, kov, sklo, kameň alebo rôzne
plasty. Užívatelia majú možnosť voľby medzi matnými, hodvábne lesklými a vysoko lesklými odtienmi.
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! Na objednávku po
6-ti kusech !

BAREVNÉ SPREJE • FAREBNÉ SPREJE

lesklé odstíny 400ml / lesklé odtiene 400ml

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

(400ml)
(6ks) RAL 1007 (400ml) RAL 1016 (400ml) RAL 1018 (400ml) (400ml)
(6ks) RAL 2004 (400ml)
(6ks) 0006322037
(6ks)
(6ks) 0006322012
(6ks) 0006322039
0006322002
0006322027
0006322001
zinková žlutá
žlutá velikonoční
oranžová meruňková oranžová pravá
sírová žlutá
žlutá narcisová
zinková žltá
žltá veľkonočná
oranžová marhuľová pravá oranžová
sírová žltá
narcisová žltá

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

(400ml)
(6ks)
0006322030
ﬁalová purpurová
ﬁalová purpurová

(400ml)
(6ks)
0006322029
červená bordová
červená bordová

(400ml)
(6ks)
0006322019
růžová pastelová
ružová pastelová

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

(400ml)
0006322017
růžová
ružová

(6ks) (400ml)
(6ks) RAL 4008 (400ml)
(6ks)
0006322040
0006322020
ﬁalová signální
růžová fuchsiová
ﬁalová signálna
ružová fuchsiová

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

(400ml)
(6ks) (400ml)
(6ks) RAL 5010 (400ml) RAL 5012 (400ml) RAL 5015 (400ml)
(6ks) 0006322008
(6ks) 0006322003
(6ks)
0006322014
0006322038
0006322028
enziánová modrá
světle modrá
nebeská modrá
modrá ledově
modrá bermudská
enziánová modrá
svetlomodrá
nebeská modrá
modrá ľadovo
modrá bermudská

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

(400ml)
(6ks) (400ml)
(6ks) (400ml)
(6ks)
0006322021
0006322024
0006322025
jablečně
z
elená
zelená mátová
zelená mořská
zelená jablčná
zelená mätová
zelená morská

NA OBJEDNÁVKU

RAL 7024

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

(400ml)
(6ks) RAL 3000 (400ml)
(6ks)
0006322032
0006322010
humrová červeň
ohnivě červená
červená homárová ohnivá červená

(400ml)
0006322018
ﬁalová světle
ﬁalová svetlo

(6ks) (400ml)
0006322023
lila sametová
lila zamatová

(6ks)

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

(400ml)
(6ks)
0006322031
modrá tyrkysově
modrá tyrkysová

(400ml)
(6ks)
0006322036
královská modrá
kráľovská modrá

(400ml)
(6ks)
0006322035
modrá chagall
modrá chagall

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

(400ml)
(6ks) RAL 6018 (400ml) (400ml)
(6ks) (400ml)
(6ks) RAL 7005 (400ml)
(6ks) 0006322034
(6ks)
0006322005
0006322022
0006322033
0006322004
zelenožlutá
myší šedá
zelená
karibská
zelená
blankytná
zelená smaragdová
mišacia šedá
zelená karibská
zelená blankytná
zelená smaragdová žltozelená

(400ml) RAL 7032 (400ml) RAL 7035 (400ml) RAL 8001 (400ml) RAL 8007 (400ml) RAL 8017 (400ml) RAL 9001 (400ml) RAL 9005 (400ml)
(6ks) 0006322005
(6ks) 0006322005
(6ks) 0006322043
(6ks) 0006322006
(6ks) 0006322015
(6ks) 0006322007
(6ks) 0006322009
(6ks)
0006322045
graﬁtová šedá
okrová hnědá
štěrková šedá
světle žlutohnědá
světle šedá
čokoládová hnědá krémová
černá
graﬁtová šedá
okrová hnedá
štrková šedá
žltohnedá svetlá
svetlošedá
čokoládová hnedá krémová
čierná

NA OBJEDNÁVKU
(400ml)
0006322026
bílá klasická
biela klasická

(6ks)

RAL 9010

(6ks)
(400ml) (400ml)
(6ks) 0006322401
0006322011
bílá
bezbarvý lak
biela
bezfarebný lak

pololesklé odstíny 400ml / pololesklé odtiene 400ml

NA OBJEDNÁVKU

RAL 3000

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

(400ml) RAL 5012 (400ml) RAL 6001 (400ml) RAL 7032 (400ml) RAL 7035 (400ml) RAL 8017 (400ml) RAL 9001 (400ml) RAL 9005 (400ml)
(6ks) 0006322204
(6ks) 0006322213
(6ks) 0006322216
(6ks) 0006322207
(6ks) 0006322209
(6ks)
(6ks) 0006322203
(6ks) 0006322215
0006322210
smaragdová zelená štěrková šedá
čokoládová hnědá krémová
černá
světle modrá
ohnivě červená
světle šedá
smaragdová zelená štrková sivá
čokoládová hnedá krémová
čierna
svetlomodrá
ohnivá červená
svetlošedá

NA OBJEDNÁVKU

RAL 9010
0006322211
bílá
biela

(400ml)
*(6ks)

matné odstíny 400ml / matné odtiene 400ml

NA OBJEDNÁVKU

RAL 9005

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

(6ks)
(400ml) RAL 9010 (400ml) (400ml)
(6ks) 0006322311
(6ks) 0006322402
0006322309
bílá
černá
bezbarvý lak
biela
čierna
bezfarebný lak

TENTO VÝROBEK DODÁVÁME POUZE NA OBJEDNÁVKU PO UCELENÝCH BALENÍCH - 6KS
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BAREVNÉ SPREJE • FAREBNÉ SPREJE

ZI VODY •
BÁ

BÁZI VODY
NA

95%
•

• NA

VODY • NA
ZI

CZ: Inovativní vývoj
pro ochranu životního
prostředí.
Belton FREE je sprej ve
vodním prostředí na bázi
akrylátové disperze. Je to
první, úspěšně vyvinutý produkt ve spreji, který splňuje
nejpřísnější ekologické
požadavky-z 95% na bázi
vody.

BÁ

BELTON - FREE
BELTON - FREE

SK: Inovativny vývoj
pre ochranu životného
prostredia.
Belton FREE je sprej vo
vodnom prostredí na báze
akrylátovej disperzie. Je
to prvý, úspěšne vyvinutý
produkt v spreji, ktorý spľňa
najpřísnejšie ekologické
požiadavky-z 95% na báze
vody.

NOVINKA!

Na bázi vodní akrylové disperze. Lak je z 95% na vodní bázi a proto je bez zápachu a
téměř bez rozpouštědel. Vysoce kvalitní sprejový lak ideální pro lakování šetrnému vůči
životnímu prostředí. Rychle schnoucí lak lze použít jak v interiéru tak i exteriéru, na různých podkladech. Ideální pro dekorativní a kreativní aplikace pro domácnost, hobby
a zahradu a všude tam, kde je kladen důraz na ekologičnost a nezávadnost produktu.
Zejména vhodný na dětský nábytek.
Na báze vodnej akrylovej disperzie. Lak je z 95% na vodnej báze a preto je bez zápachu
a takmer bez rozpúšťadiel. Vysoko kvalitný sprejový lak ideálny pre lakovanie šetrné voči
životnému prostrediu. Rýchlo schnúci lak možno použiť ako v interiéri tak aj exteriéri, na
rôznych podkladoch. Ideálne pre dekoratívne a kreatívne aplikácie pre domácnosť,
hobby a záhradu a všade tam, kde je kladený dôraz na ekologickosť a nezávadnosť
produktu. Najmä vhodný na detský nábytok.

!!! Pretože tento produkt prechádza neustálym vývojom
a vylepšovaním vlastností, budú sa v najbližšej dobe
meniť ako vlastnosti sprejov, ako aj obsah. Zo súčasného balenia 250ml sa prejde na balenie 400ml a zároveň
sa zmení čísla odtieňov a kódy EAN- o zmenách budete
včas informovaní. Bližšie informácie žiadajte u našich obchodných zástupcov !!!

8h

!!! Protože tento produkt prochází neustálým vývojem
a vylepšováním vlastností, budou se v nejbližší době
měnit jak vlastnosti sprejů, tak i obsah. Ze stávajícího
balení 250ml se přejde na balení 400ml a zároveň se
změní čísla odstínů a kódy EAN- o změnách budete
včas informováni. Bližší informace žádejte u našich obchodních zástupců !!!

Použití uvnitř i venku,
odolný proti
povětrnosti, lehký.
Použitie vnútri aj vonku,
odolný proti
poveternosti, ľahký.
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Rychle schnoucí
45 min. (suchý
na dotyk).
Rýchlo schnúci
45 min. (suchý
na dotyk).

Vynikající
rovnováha
CO2.
Vynikajúca
rovnováha
CO2.

Výrazně snížené
těkavé složky
(VOC).
Výrazne znížené
prachavé zložky
(VOC).

Vhodné pro dětské
hračky podle DIN
EN 71-3.
Vhodné pre detské
hračky podľa DIN
EN 71-3.

BAREVNÉ SPREJE • FAREBNÉ SPREJE

lesklé odstíny 250ml / lesklé odtiene 250ml

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

(6ks) RAL 1021 (250ml) RAL 2004 (250ml) RAL 3000 (250ml) RAL 4006 (250ml) RAL 5010 (250ml) RAL 5015 (250ml) RAL 6002 (250ml)
(250ml)
(6ks) 0006331003
(6ks) 0006331005
(6ks) 0006331006
(6ks) 0006331007
(6ks) 0006331008
(6ks)
(6ks) 0006331004
0006331001
0006331002
oranžová pravá
ohnivě červená
nebeská modrá
listová zelená
bezbarvý lak
žlutá hořčičná
dopravní purpurová enziánová modrá
pravá oranžová
ohnivá červená
nebeská modrá
listová zelená
bezfarebný lak
horčičná žltá
dopravná purpurová enciánová modrá
NA OBJEDNÁVKU

RAL 6018

(250ml) RAL 7035 (250ml) RAL 8017 (250ml) RAL 9005 (250ml) RAL 9010 (250ml)
(6ks) 0006331010
(6ks) 0006331011
(6ks) 0006331012
(6ks) 0006331013
(6ks)
0006331009
čokoládová hnědá černá
světle šedá
zelenožlutá
bílá
svetlošedá
žltozelená
čokoládová hnedá čierna
biela

matné odstíny 250ml / matné odtiene 250ml

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

(6ks) RAL 1021 (250ml) RAL 2004 (250ml) RAL 3000 (250ml) RAL 4006 (250ml) RAL 5010 (250ml) RAL 5015 (250ml) RAL 6002 (250ml)
(250ml)
(6ks) 0006331403
(6ks) 0006331405
(6ks) 0006331406
(6ks) 0006331407
(6ks) 0006331408
(6ks)
(6ks) 0006331404
0006331401
0006331402
oranžová pravá
ohnivě červená
nebeská modrá
listová zelená
bezbarvý lak
žlutá hořčičná
dopravní purpurová enziánová modrá
pravá oranžová
ohnivá červená
nebeská modrá
listová zelená
bezfarebný lak
horčičná žltá
dopravná purpurová enciánová modrá
NA OBJEDNÁVKU

RAL 6018

NA OBJEDNÁVKU

(250ml) RAL 7035 (250ml) RAL 8017 (250ml) RAL 9005 (250ml) RAL 9010 (250ml)
(6ks) 0006331410
(6ks) 0006331411
(6ks) 0006331412
(6ks) 0006331413
(6ks)
0006331409
čokoládová hnědá černá
světle šedá
zelenožlutá
bílá
svetlošedá
žltozelená
čokoládová hnedá čierna
biela

pololesklé odstíny 250ml / pololesklé odtiene 250ml

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

(6ks) RAL 9005 (250ml) RAL 9010 (250ml)
(250ml)
(6ks) 0006331213
(6ks)
0006331201
0006331212
bílá
bezbarvý lak
černá
biela
bezfarebný lak
čierna

základové spreje 250ml/ základové spreje 250ml

NA OBJEDNÁVKU
(250ml)
0006331212
šedá
šedá

(6ks)

ostatní spreje 250ml / ostatné spreje 250ml

NA OBJEDNÁVKU

RAL 9010

(250ml)
0006331610
(6ks)
lak na radiátory
bílá matná
lak na radiátory
biela matná

ODSTÍNY NA OBJEDNÁVKU DODÁVÁME POUZE PO UCELENÝCH BALENÍCH - 6KS
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ZÁKLADOVÉ SPREJE
ZÁKLADNÉ SPREJE
Základní stavební kámen pro optimální výsledky konečného nástřiku.
Široký sortiment základových sprejů poskytuje jistotu pro další práci.

Benefity těchto výrobků:
• speciální výrobky pro různé druhy povrchů
• perfektní přilnavost vrchní vrstvy
• optimalizováno pro všechny naše spreje
Základové spreje - první krok pro perfektní lakování:
• očištění podkladu
• základová vrstva
• plnící vrstva
• konečný nástřik

Základný stavebný kameň pre optimálne konečné výsledky postreku.Široký
sortiment základových sprejov poskytuje bezpečnosť pre ďalšiu prácu.

Výhody týchto produktov:
• špeciálne výrobky pre rôzne druhy povrchov
• dokonalá priľnavosť hornej vrstvy
• optimalizované pre všetky naše spreje
Sprejová základňa - prvý krok pre dokonalé lakovanie:
• čistenie podkladu
• základná vrstva
• plniaca vrstva
• konečný sprej
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BELTON BASIC - ČISTÍCÍ SPREJ
BELTON BASIC - ČISTIACI SPREJ
Speciální kombinace účinných látek zvyšuje přilnavost následných nástřiků. Odstraňuje rychle a spolehlivě nečistoty,
prach, tuky, oleje, silikon a jiná znečištění. Ideální příprava
před nanesením základového nebo vrchního spreje, na
všechny povrchy.
Špeciálna kombinácia účinných látok zvyšuje priľnavosť následných sprejov. Odstraňuje nečistoty, prach, mastnotu, olej,
silikón a iné nečistoty rýchlo a spoľahlivo. Ideálna príprava
pred aplikáciou základného alebo vrchného spreja, na všetky povrchy.

BELTON BASIC - UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADOVÝ SPREJ
BELTON BASIC - UNIVERZÁLNY ZÁKLADNÝ SPREJ
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Dokonalý základ pro
dokonalé lakování. Základní nátěry se postarají o dokonalou
přilnavost následujících krycích laků na různých podkladech.
Na báze nitrokombinačných živíc. Dokonalý základ pre perfektné lakovanie. Základné nátery zabezpečujú perferktnú
priľnavosť následných krycích lakovaní na rôznych podkladoch.

(400ml)
(6ks)
0006323480
transparentní
transparentná

NOVINKA!

(400ml)
00064323501
šedá / šedá

(4ks)

(400ml)
00064323502
bílá / biela

(4ks)

(4ks)
(400ml)
00064323510
červenohnědá
červenohnedá

BELTON BASIC - ZÁKLADOVÝ SPREJ NA DŘEVO
BELTON BASIC - ZÁKLADNÝ SPREJ NA DREVO
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Bezbarvý, rychleschnoucí speciální lak pro základové nástřiky neošetřeného
dřeva nebo dřevěných předmětů všeho druhu. Poskytuje
uzavřenou, hladkou vrchní plochu jako ideální podklad pro
následné lakování.
Na báze nitrokombinačných živíc. Bezfarebný, rýchloschnúci špeciálny lak na základové spreje z neupraveného dreva
alebo drevených predmetov všetkého druhu. Poskytuje uzavretý, hladký vrchný povrch ako ideálny základ pre následné
lakovanie.

(400ml)
0006323503
bezbarvý
bezfarebný

(6ks)

NOVINKA!

BELTON BASIC - ZÁKLADOVÝ SPREJ NA STYROPOR
BELTON BASIC - ZÁKLADNÝ SPREJ NA STYROPOR
Na bázi speciálních pryskyřic. Nástřik, který se vyznačuje vynikající plnivostí a přilnavostí. Poskytuje uzavřenou, hladkou vrchní plochu jako ideální podklad pro následné lakování. Možno
přestříkat všemi výrobky řady Belton.
Na báze špeciálnych živíc. Sprej, ktorý je charakterizovaný vynikajúcim plnením a priľnavosťou, poskytuje uzavretý, hladký
horný povrch ako ideálnu základňu pre následné lakovanie.
Môže byť nastriekaný so všetkými výrobkami Belton.

(150ml)
0006326077
béžová
béžová

(6ks)

150ml

NOVINKA!
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ZÁKLADOVÉ SPREJE • ZÁKLADNÉ SPREJE

BELTON BASIC - PASIVÁTOR RZI - EPOXIDOVÝ ZÁKLADOVÝ SPREJ
BELTON BASIC - PASIVÁTOR HRDZE - EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÝ SPREJ

VYNIKAJÍCÍ
ANTIKOROZNÍ
VLASTNOSTI

Na bázi speciálních pryskyřic. Použití jak pro hobby, tak i pro
profesionální použití. Po odstranění volných částí rzi nanést na
podklad. Čirý nástřik zreaguje s podkladem a vytvoří černo-šedou vrstvu, která poskytuje podklad pro všechny následující 1K nástřiky s vynikajícími antikorozními vlastnostmi. Na
plechy, kov, ocel atd.
Na báze špeciálnych živíc. Používa sa na profesionálne a hobby použitie. Po odstránení voľných častí hrdze naneste na
podklad. Číry povlak reaguje so substrátom na vytvorenie
čierno-šedej vrstvy, ktorá poskytuje základ pre všetky ďalšie
1K spreje s vynikajúcimi koróznymi vlastnosťami. Pre plechy,
kovy, oceľ atď.

(400ml)
(6ks)
0006323511
transparentní
transparentná

NOVINKA!

BELTON - ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI
BELTON - ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI
Speciální sprej. Kvalita: Vysoce účinný odstraňovač s rozstřikovacím prostředkem propan butanem, bez olova a kadmia, málo
aromatický. Použitelný téměř na všechny povrchy jako je zdivo, dřevo, kov, asfalt atd. Dózu řádně protřepte, až se míchací kuličky
budou volně pohybovat. Při práci zopakujte. Dózou pohybujte ve vzdálenosti 25-30 cm souběžně a křížově. Povrch silně nastříkejte
a nechte působit. Vyzkoušejte nejprve snášenlivost podkladu se sprejem. Po několika minutách špachtlí nebo savým papírem (u
grafﬁti) odstranit největší nečistoty, poté ještě jeden nástřik a mokrým hadrem (u grafﬁti) utřít. Záleží na stupni zašpinění. Případně
opakovat. Doporučujeme používat ochranné rukavice. Pórovité podklady po nástřiku rozetřeme kartáčem a poté mokrým hadrem utřeme. Při venkovním použití (na grafﬁti) nátěr odstraníme vysokotlakým stříkacím zařízením. Pokud by se nám nepodařilo u
pórovitého zdiva grafﬁti odstranit, doporučujeme nastříkat v silné vrstvě a nechat zaschnout. Po zaschnutí se na postižené ploše
utvoří bílý ﬁlm, který zakryje špinavá místa a vytvoří izolační vrstvu. Poté provedeme nátěr disperzní barvou.
Špeciálny sprej. Kvalita: Vysoko účinný odstraňovač so striekacím prostredkom propán butánom, bez olova a kadmia, málo aromatický. Použiteľný takmer na všetky povrchy ako je murivo, drevo, kov, asfalt, atď. Dózy riadne pretrepte, až sa miešacie guličky
budú voľne pohybovať. Pri práci zopakujte. Dózou pohybujte vo vzdialenosti 25-30cm súbežne a krížovo. Povrch silne nastriekajte a
nechajte pôsobiť. Vyskúšajte najprv znášenlivosť podkladu so sprejom. Po niekoľkých minútach špachtľou alebo savým papierom
(u grafﬁtov) odstraniť najväčšie nečistoty, potom eště jeden nástrek a mokrou handrou (u grafﬁtov) utrieme. Záleží na stupni zašpinenia. Prípadne opakovať. Odporúčame používať ochranné rukavice. Pórovité podklady po nástreku rozotrieme kefou a potom
mokrou handrou vymiešame. Pri vonkajšom použití (na grafﬁti) náter odstránime vysokotlakovým striekacím zariadením. Ak by sa
nám nepodarilo u pórovitého muriva graﬁﬁti odstrániť, odporúčame nastriekať v silnej vrstve a nechať zaschnúť. Po zaschnutí sa
na postihnutej ploche utvorí biely ﬁlm, ktorý zakryje špinavé miesta a vytvorí izolačnú vrstvu. Potom vykonáme náter disperznou
farbou.

(400ml)
0006323475
transparentní
transparentný

HIT COLOR - ZÁKLADOVÝ SPREJ
HIT COLOR - ZÁKLADNÝ SPREJ
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic.
Dobrý základ pro následné lakování. Velmi dobrý poměr
kvalita – cena. Základové spreje se postarají o dokonalou
přilnavost a výsledek nástřiku.
Na báze nitrokombinačných živíc.
Dobrý základ pre následnú maľbu. Veľmi dobrý pomer kvality
a ceny. Základné spreje zabezpečia perfektnú priľnavosť a
výsledky sprejov.

00064320412 (400ml)
šedá
(6ks)
šedá

NOVINKA!
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(6ks)

ZÁKLADOVÉ SPREJE • ZÁKLADNÉ SPREJE

Na akrylovej báze. Vynikajúci základ pre perfektné lakovanie. Základné nátery zabezpečujú perferktnú priľnavosť následných krycích lakovaní na rôznych podkladoch.

(400ml)
(6ks)
00061317 Sz
červenohnědá
červenohnedá

(400ml)
00061318 Sz
šedá / šedá

Na báze vodnej akrylovej disperzie. Bez zápachu a takmer
bez rozpúšťadiel. Rýchlo schnúce, vysoko kvalitný, šetrný voči
životnému prostrediu. Možno použiť v interiéri tak aj exteriéri,
na rôznych podkladoch. Ideálny pre dekoratívne a kreatívne
aplikácie. Všade tam, kde je kladený dôraz na ekologickosť
a nezávadnosť produktu. Najmä vhodný na detský nábytok.

! Na objednávku
po 6-ti kusech !

ZI VODY •
BÁ

95%

• NA
BÁ

Na bázi vodní akrylové disperze. Bez zápachu a téměř bez
rozpouštědel. Rychle schnoucí, vysoce kvalitní, šetrný vůči
životnímu prostředí. Lze použít jak v interiéru tak i exteriéru,
na různých podkladech. Ideální pro dekorativní a kreativní
aplikace. Všude tam, kde je kladen důraz na ekologičnost a
nezávadnost produktu. Zejména vhodný na dětský nábytek.

(6ks)

BÁZI VODY
NA

BELTON FREE
BELTON FREE

(6ks)

VODY • NA
ZI

Na akrylové bázi. Vynikající základ pro dokonalé lakování.
Základní nátěry se postarají o dokonalou přilnavost následujících krycích laků na různých podkladech.

(400ml)
00061315 Sz
bílá / biela

•

MAX COLOR - PROFI ZÁKLADOVÝ SPREJ
MAX COLOR - PROFI ZÁKLADNÝ SPREJ

NA OBJEDNÁVKU
(250ml)
0006331212
šedá
šedá

(6ks)

250ml

NOVINKA!

MAX COLOR - ZÁKLAD NA PLASTY
MAX COLOR - ZÁKLAD NA PLASTY
Na bázi polyolefinu. Použití: jako základová vrstva na všechny
plastové díly nejen automobilů. Lehce stříbřitý nádech umožňuje kontrolu nástřiku.
Na báze polyolefínu. Použitie: ako základná vrstva na všetky
plastové diely nielen automobilov. Ľahko striebristý nádych
umožňuje kontrolu nástreku.

(400ml)
0006640257
transparentní
transparentný

(6ks)

(150ml)
0006907115
transparentní
transparentný

(4ks)

AUTOSPREJ - ZÁKLAD NA PLASTY
AUTOSPREJ - ZÁKLAD NA PLASTY
Na bázi polyolefinu. Použití: jako základová vrstva na všechny
plastové díly nejen automobilů. Lehce stříbřitý nádech umožňuje kontrolu nástřiku.
Na báze polyolefínu. Použitie: ako základná vrstva na všetky
plastové diely nielen automobilov. Ľahko striebristý nádych
umožňuje kontrolu nástreku.

150ml
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ZÁKLADOVÉ SPREJE • ZÁKLADNÉ SPREJE

AUTO-K - ALU GRUNDIERUNG - ZÁKLAD NA HLINÍK
AUTO-K - ALU GRUNDIERUNG - ZÁKLAD NA HLINÍK
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Zvláště vhodný jako základ na hliník, vynikající
přilnavost k podkladu.
Na báze nitrokombinačných živíc. Zvlášť vhodný ako základ na hliník, vynikajúca
priľnavosť k podkladu.

SPRAY MAX - 1K ALLGRUND - ZÁKLADOVÝ SPREJ - pro všechny povrchy
SPRAY MAX - 1K ALLGRUND - ZÁKLADNÝ SPREJ - pre všetky povrchy

(400ml)
0006233060
světle šedá
svetlošedá

(4ks)

PROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ

Na bázi umělých pryskyřic. Vyznačuje se vynikající přilnavostí a univerzálností. Zároveň má vynikající dlouhodobé antikorozní vlastnosti. Rychleschnoucí. Voděodolný.
Teplotní odolnost do 180°C. Použití na kov, pozinkované kovy, zinek, lehké a barevné
kovy, neželezné kovy, tvrdé PVC, duroplastické umělé hmoty.
Velmi dobré plnící vlastnosti a krytí hran.
Na báze umelých živíc. Vyznačuje sa vynikajúcou priľnavosťou a univerzálnosťou. Zároveň má vynikajúce dlhodobé antikorózne vlastnosti. Rýchloschnúci. Vodeodolný.
Tepelná odolnosť do 180°C. Použitie na kov, pozinkované kovy, zinok, ľahké a farebné
kovy, neželezné kovy, tvrdé PVC, duroplasty.

(400ml)
0006690102
bílá
biela

(6ks)

Veľmi dobré plniace vlastnosti a krytie hrán.

SPRAY MAX - 2K EPOXY PRIMER - EPOXIDOVÝ ZÁKLAD
SPRAY MAX - 2K EPOXY PRIMER - EPOXIDOVÝ ZÁKLAD

PROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ

Na bázi rozpouštědlových epoxidových pryskyřic. Vysoce kvalitní, dvoukomponentní
základ s vysokou přilnavostí na epoxydové bázi. Pro zvýšenou ochranu železa, oceli,
zinku, mědi, pozinkovaných ploch, hliníku a ostatních neželezných kovů jakož i obkladů, polyesterových hmot a tvrdého PVC. Sprej má na spodní části vývod patrony s tužidlem, která se před použitím prorazí speciálním spouštěčem, který je součástí spreje.
Na báze rozpúšťadlových epoxidových živíc. Vysoko kvalitný, dvojkomponentný základ s vysokou priľnavosťou na epoxidovej báze. Pre zvýšenú ochranu železa, ocele,
zinku, medi, pozinkovaných plôch, hliníka a ostatných neželezných kovov ako aj obkladov, polyesterových hmôt a tvrdého PVC. Sprej má na spodnej časti vývod patróny s tužidlom, ktorá sa pred použitím prerazí špeciálnym spúšťačom, ktorý je súčasťou
spreja.
Výhody:
- vynikající přilnavost také na problematických
podkladech jako je ocel V2A nebo V4A
- vysoká odolnost proti korozi
- vysoká chemická odolnost
- dobrá přilnavost na glazovaných nebo keramických obkladech

Víčko spreje se
spouštěčem
Viečko spreja
so spúšťačom
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(400ml)
0006690151
bílá
biela

(6ks)

Výhody:
- vynikajúca priľnavosť aj na problematických
podkladoch ako je oceľ V2A alebo V4A
- vysoká odolnosť proti korózii
- vysoká chemická odolnosť
- dobrá priľnavosť na glazúrovaných alebo keramických obkladoch

Aktivační
spouštěč
Aktivačný
spúšťač

Nasazení
spouštěče na
spodek spreje,
- proražení
patrony.

Nasadenie
spúšťača na
spodok spreja,
- prerazenie
patróny.

BEZBARVÉ LAKY • BEZFAREBNÉ LAKY

BELTON SPECTRAL - BEZBARVÝ LAK
BELTON SPECTRAL - BEZFAREBNÝ LAK
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Pro dokonalý závěr.
Bezbarvé laky umožňují nejen dokonale nalakované povrchy,
ale kromě toho zvýšenou dlouhodobou ochranu.
Na báze nitrokombinačných živíc. Pre dokonalý záver. Bezfarebné laky umožňujú nielen perfektne nalakované povrchy,
ale okrem toho zvýšenú dlhodobú ochranu.

(400ml)
00064324299
lesklý
lesklý

(4ks)

(400ml)
00064324298
matný
matný

(4ks)

(400ml)
00064323399
lesklý efektní
lesklý efektný

(4ks)

* spreje BELTON SPECTRAL na stranách: 5,6,7

BELTON SPECIAL - EFEKTNÍ BEZBARVÝ LAK
BELTON SPECIAL - EFEKTNÍ BEZFAREBNÝ LAK
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Pro dekorativní lakování
např. stříkaného kamene, ﬂuorescenčního spreje, atd.
Na báze nitrokombinačných živíc. Pre dekoratívne lakovanie
napr. striekaného kameňa, ﬂuorescenčného spreje, atď.

HIT COLOR - BEZBARVÝ LAK
HIT COLOR - BEZFAREBNÝ LAK
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Spreje Hitcolor jsou vydatné, rychleschnoucí, vhodné na širokou škálu podkladů.
Používá se například v nábytkářství, interiérech, průmyslu atd.
Pro nový nástřik nebo opravu. Vnitřní i venkovní použití.
Na báze nitrokombinačných živíc. Spreje Hitcolor sú výdatné, rýchloschnúce, vhodné pre široké spektrum podkladov.
Používá sa napríklad v nábytku, interiéroch, priemysle atď.
Pre nové postrekovanie alebo opravu. Vnútorné a vonkajšie
použitie.
spreje HITCOLOR na stranách: 8 a 9

BELTON ROBUST - BEZBARVÝ LAK
BELTON ROBUST - BEZFAREBNÝ LAK
Na bázi umělých syntetických pryskyřic. Extrémně odolný
proti poškrábání, vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům. Vysoká kryvost a rychlé schnutí. Čistý průběh zpracování. Univerzálně použitelný, např. na dřevo, kov, sklo, kámen
nebo různé plasty.
Na báze umelých syntetických živíc. Extrémne odolný proti
poškriabaniu, vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom. Vysoké krytie a rýchle schnutie. Čistý priebeh spracovania. Univerzálne použiteľný, napr. Na drevo, kov, sklo, kameň
alebo rôzne plasty.
spreje BELTON ROBUST na stranách: 12 a 13

00064320401 (400ml)
lesklý
(6ks)
lesklý

400ml
600ml

00064320402 (400ml)
matný
(6ks)
matný

00064320617 (600ml)
lesklý
(6ks)
lesklý

NOVINKA!

! Na objednávku
po 6-ti kusech !

NA OBJEDNÁVKU
(400ml)
0006322401
lesklý
lesklý

(6ks)

NA OBJEDNÁVKU
(400ml)
0006322402
matný
matný

(6ks)

NOVINKA!
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BEZBARVÉ LAKY • BEZFAREBNÉ LAKY

MAX COLOR PROFI - BEZBARVÝ LAK
MAX COLOR PROFI - BEZFAREBNÝ LAK

Na akrylovej báze. Pre dokonalý záver. Bezfarebné laky
umožňujú nielen perfektne nalakované povrchy, ale okrem
toho aj bezpečnú a dlhodobú ochranu efektných lakov
a drevených povrchov.

spreje MAX COLOR PROFI na stranách: 10 a 11

(6ks)

(400ml)
(6ks)
00067003Sblm
matný
matný

Na báze vodnej akrylovej disperzie. Bez zápachu a takmer bez
rozpúšťadiel. Rýchlo schnúce, vysoko kvalitný, šetrný voči životnému prostrediu. Možno použiť v interiéri tak aj exteriéri, na rôznych
podkladoch. Ideálny pre dekoratívne a kreatívne aplikácie. Všade tam, kde je kladený dôraz na ekologickosť a nezávadnosť
produktu. Najmä vhodný na detský nábytok.

ZI VODY •
BÁ

95%

• NA
BÁ

Na bázi vodní akrylové disperze. Bez zápachu a téměř bez rozpouštědel. Rychle schnoucí, vysoce kvalitní, šetrný vůči životnímu
prostředí. Lze použít jak v interiéru tak i exteriéru, na různých podkladech. Ideální pro dekorativní a kreativní aplikace. Všude tam,
kde je kladen důraz na ekologičnost a nezávadnost produktu.
Zejména vhodný na dětský nábytek.

VODY • NA
ZI

! Na objednávku
po 6-ti kusech !

NA OBJEDNÁVKU
(250ml)
0006331001
lesklý
lesklý

(6ks)

NA OBJEDNÁVKU
(250ml)
0006331201
matný
matný

(6ks)

spreje BELTON FREE na stranách: 14 a 15

SPRAY MAX - 2K KLARLACK - 2K BEZBARVÝ LAK
SPRAY MAX - 2K KLARLACK - 2K BEZFAREBNÝ LAK

NOVINKA!
PROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ

Na bázi akrylových pryskyřic. Dvoukomponentní bezbarvý lak s vysokou odolností proti
chemikáliím, benzínu a povětrnostním vlivům. Pro dlouhodobé, vysoce jakostní lakování. Pro
opravy i nové lakování. Pro auta, motorky atd. Sprej má na spodní části vývod patrony s tužidlem, která se před použitím prorazí speciálním spouštěčem, který je součástí spreje.
Na báze akrylových živíc. Dvojkomponentný bezfarebný lak s vysokou odolnosťou proti chemikáliám, benzínu a poveternostným vplyvom. Pre dlhodobé, vysoko kvalitné lakovanie. Pre
opravy aj nové lakovanie. Pre autá, motorky atď. Sprej má na spodnej časti vývod patróny s
tužidlom, ktorá sa pred použitím prerazí špeciálnym spúšťačom, ktorý je súčasťou spreja.
Výhody:

Výhody:

- vysoká odolnost proti odření a poškrábání
- velmi hladký průběh zpracování
- dlouhodobě si udržuje stupeň lesku ( matu )
- velmi dobrá leštitelnost
- nedochází ke změně podkladového odstínu
- vynikající stav laku
- vhodný i pro zvýšené okolní teploty
- zvláště vhodný pro velké plochy

- vysoká odolnosť proti odreniu
a poškrabaniu
- veľmi hladký priebeh spracovania
- dlhodobo si udržuje stupeň lesku (matu)
- veľmi dobrá leštiteľnosť
- nedochádza k zmene podkladového
odtieňa
- vynikajúci stav laku
- vhodný aj pri zvýšene teplote okolia
- zvlášť vhodný pre veľké plochy

Víčko spreje se
spouštěčem
Viečko spreja
so spúšťačom
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BÁZI VODY
NA

BELTON FREE - BEZBARVÝ LAK
BELTON FREE - BEZFAREBNÝ LAK

(400ml)
00067001Sbll
lesklý
lesklý

•

Na akrylové bázi. Pro dokonalý závěr. Bezbarvé laky
umožňují nejen dokonale nalakované povrchy, ale kromě
toho spolehlivou a dlouhodobou ochranu efektních laků
a dřevěných povrchů.

Aktivační
spouštěč
Aktivačný
spúšťač

(400ml)
0006680061
lesklý
lesklý

(6ks)

(400ml)
0006680065
matný
matný

(6ks)

Nasazení
spouštěče na
spodek spreje,
- proražení
patrony.

Nasadenie
spúšťača na
spodok spreja,
- prerazenie
patróny.

SPECIÁLNÍ SPREJE • ŠPECIÁLNE SPREJE

MAX COLOR - BARVA NA BÍLOU TECHNIKU
MAX COLOR - FARBA NA BIELU TECHNIKU
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Super tvrdý sprej,
výborně přilne v kuchyních, koupelnách. Ideální pro nátěry
lednic, praček, sušiček, van, glazurovaných dlaždic, zábradlí,
zahradního nábytku. Tvrdší než běžné emaily. Odolný horké
vodě, slabým kyselinám, mastnotám, olejům atd. Vynikající
antikorozní vlastnosti. Vhodný pro vnější i vnitřní použití. Vanu
napouštět po dokonalém proschnutí - min. 48h.
Na báze nitrokombinačnej živice. Super tvrdý sprej, výborne
priľnie v kuchyniach, kúpeľniach. Ideálny pre nátery chladničiek, práčok, sušičiek, vaní, glazúrovaných dlaždíc, zábradlia,
záhradného nábytku. Tvrdší ako bežné emaily. Odolný voči
horúcej vode, slabým kyselinám, mastnotám, olejom atď.
Vynikajúce antikorózne vlastnosti. Vhodný pre vonkajšie
aj vnútorné použitie. Vaňu napúšťať po dokonalom preschnutí - min. 48h.

(400ml)
0006815
bílá lesklá
biela lesklá

(6ks)

(400ml)
00064323465
bílá lesklá
biela lesklá

(4ks)

BELTON SPECIAL - BARVA NA BÍLOU TECHNIKU
BELTON SPECIAL - FARBA NA BIELU TECHNIKU
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Mnoho starých pokladů ze smaltu již nemá lak bez vad. Malé vady na kráse i větší
poškození lze bez námahy opravit.
Na báze nitrokombinačných živíc. Na mnohých starších podkladov zo smaltu, lak už nie je bezchybný. Malé nedostatky i
veľkoplošnejšie poškodenia sa takto dajú bez námahy prelakovať.

MAX COLOR - LAK NA RADIÁTORY
MAX COLOR - LAK NA RADIÁTORY
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Lak na topná tělesa,
odolný teplotám a žloutnutí v rozmezí 80 - 100°C, vydatný,
rychleschnoucí. Staré nátěry je možné přebrousit a opět
nastříkat. Zhruba po jedné hodině krátce zahřejte těleso
a přezkoušejte, zda lak řádně zaschnul. Namáhané plochy
mohou být nastříkány bezbarvým lakem z auto řady.
Na báze nitrokombinačnej živice. Lak na vykurovacie telesá, odolný teplotám a žltnutiu v rozmedzí 80 - 100°C, výdatný, rýchloschnúci. Staré nátery je možné prebrúsiť a opäť
nastriekať. Zhruba po jednej hodine krátko zohrejte teleso
a preskúšajte, či lak riadne zaschol. Namáhané plochy môžu
byť nastriekané bezfarebným lakom z auto rady.

(400ml)
(6ks)
00061504
bílá pololesklá
biela pololesklá
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BELTON SPECIAL - BARVA NA RADIÁTORY
BELTON SPECIAL - FARBA NA RADIÁTORY
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Lakování radiátoru klade vysoké požadavky na lak a řemeslnou zručnost. S lakem
na radiátory Belton SPECIAL lze bez problémů nalakovat radiátory, které se zahřívají na teploty 80 - 120°C.
Na báze nitrokombinačných živíc. Lakovanie radiátorov kladie vysoké požiadavky na lak a remeselnú zručnosť. S lakom
na radiátory Belton SPECIAL možno bez problémov nalakovať
radiátory, ktoré sa zahrievajú na teploty 80 - 120°C.

(400ml)
(4ks)
00064323451
bílá pololesklá
biela pololesklá

(400ml)
(4ks)
00064323452
bílá krémová
pololesklá
biela krémová
pololesklá

SPRAY MAX - 1K Heizkörperlack - Lak na radiátory na bázi vody
SPRAY MAX - 1K Heizkörperlack - Lak na radiátory na báze vody

PROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ

Na bázi urethanem zesílených alkydových pryskyřic. 1K lak
na radiátory je speciálně vyvinutý lak jak pro nové nástřiky,
tak i pro opravné práce nejen radiátorů všeho druhu, ale i
pro nástřik teplovodního potrubí. Při výskytu koroze je nutné
podklad ošetřit vhodným základem.
Na báze uretánu zosilnených alkydových živíc. 1K lak na radiátory je špeciálne vyvinutý lak ako pre nové nástreky, tak
aj pre opravné práce nielen radiátorov všetkého druhu, ale
aj pre nástrek teplovodného potrubia. Pri výskyte korózie je
nutné podklad ošetriť vhodným základom.
Výhody:
- velmi dobře kryjící
- dobré krytí na hranách
- výborný průběh zpracování
- odolný žloutnutí a teplotám do 80°C
- možnost nanášení všemi směry
- bez zápachu

(400ml)
(6ks)
0006690203
bílá pololesklá
biela pololesklá

Výhody:
- veľmi dobre kryjúci
- dobré krytie na hranách
- výborný priebeh spracovania
- odolný žltnutiu a teplotám do 80°C
- možnosť nanášania všetkými smermi
- bez zápachu

NA BÁZI VODY • BEZ ZÁPACHU

Možnost
nástřiku všemi
směry

MAX COLOR - IZOLAČNÍ SPREJ
MAX COLOR - IZOLAČNÝ SPREJ
Speciální lak. Použití: Izolační nástřik proti skvrnám od vody a
plísní, kouři, sazím, nikotinu, asfaltu, dehtu, malířským vzorům
atd. Vhodný na minerální podklady, dřevo, beton atd.

FOTO

Špeciálny lak. Použitie: Izolačný nástrek proti škvrnám od
vody a plesní, dymu, sadziam, nikotínu, asfaltu, dechtu, maliarskym vzorom atď. Vhodný na minerálne podklady, drevo,
betón atď.
(400ml)
0006640262
bílá
biela
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(6ks)

360°
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BELTON SPECIAL - MLÉČNÉ SKLO
BELTON SPECIAL - MLIEČNE SKLO
Na bázi akrylových pryskyřic. Dekorativní neprůhledná
ochrana. Efekt mléčného skla Belton SPECIAL promění průsvitné, průhledné předměty v matnou, mléčně působící neprůhlednou clonu. Dekorativní řešení pro okenní sklo, sprchové
kabiny, zrcadlové plochy, vázy, dřevo, styropor, atd. Použití v
interiéru i exteriéru.
Na báze akrylových živíc. Dekoratívna nepriehľadná ochrana. Efekt mliečneho skla Belton SPECIAL vytvára z transparentných, priehľadných lakovaných predmetov matnú, mliečne
pôsobiacu pohľadovú ochranu. Pre rozličné dekoratívne
stvárnenie na transparentných lakovaných objektoch, ako
napr. okenné sklo, sprchovacie kabíny, zrkadlové plochy,
vázy, drevo, styropor. Použitie v interiéri aj exteriéri.

(400ml)
(4ks)
00064323470
mléčně matný efekt
mliečne matný efekt

BELTON SPECIAL - SPREJ S KOVOVÝM EFEKTEM
BELTON SPECIAL - SPREJ S KOVOVÝM EFEKTOM
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Nejen něco pro sochy
- mnoho objektů získá díky úžasně opravdově působícímu
povrchu antickou, uměleckou atmosféru. Dobrá odolnost
vůči poškrábání.
Na báze nitrokombinačných živíc. To nie len pre sochy mnohé objekty dostanú vďaka neuveriteľne autenticky pôsobiacemu povrchu, antický, umelecký ráz. Dobrá odolnosť
vôči poškrabaniu.

(4ks)
(150ml)
00064323151
stříbrná / strieborná

(150ml)
00064323153
zlatá / zlatá

(4ks)

(150ml)
(4ks)
00064323154
měděná / medená

(150ml)
00064323155
antická zlatá
antická zlatá

(4ks)

MAX COLOR - CHROM / ZLATO
MAX COLOR - CHRÓM / ZLATO
Na bázi akrylových pryskyřic. Pro vnitřní popř. venkovní použití. Všude tam, kde je třeba barva, pro nové nátěry, osvěžení
barvy, dekorace, opravy, na zdivo, na dřevo, kov, sklo, umělou hmotu. Nepoužívat na PVC a umělé hmoty obsahující vinyl. Není odolný proti oděru. Podmíněně odolný povětrnosti.

NENANÁŠET BEZBARVÝ LAK!
Na báze akrylových živíc. Pre vonkajšie i vnútorné použitie.
Všade tam, kde je potrebné farba, pre nové nátery, osvieženie farby, dekorácie, opravy, na murivo, na drevo, kov, sklo,
plast. Nepoužívať na PVC a plasty obsahujúce vinyl. Nie je
odolný proti oderu. Podmienene odolný poveternosti.

NENANÁŠAŤ BEZFAREBNÝ LAK!

(400ml)
(6ks)
00062813
chromový efekt
chrómový efekt

(400ml)
00062827
zlatý efekt
zlatý efekt

(6ks)
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BELTON SPECIAL - CHROMOVÝ / ZLATÝ / MĚDĚNÝ EFEKT
BELTON SPECIAL - CHRÓMOVÝ / ZLATÝ / MEDENÝ EFEKT
Na bázi akrylových pryskyřic. Dodá dekoračním objektům
ten správný lesk. Vzhled vzácného kovu propůjčí věcem
všedního života zcela mimořádný a luxusní charakter. Není
odolný proti oděru. Podmíněně odolný povětrnosti.

NENANÁŠET BEZBARVÝ LAK!
Na báze akrylových živíc. Dodáva dekoračným predmetom
ten správny lesk. Vzhľad vzácneho kovu dodáva všedným veciam veľmi osobitný a luxusný charakter. Nie je odolný proti
oderu. Podmienene odolný poveternosti.

NENANÁŠAŤ BEZFAREBNÝ LAK!

(400ml)
(4ks)
00064323198
měděná / medena

(400ml)
00064323199
zlatá / zlatá

(4ks)

(400ml)
00064323200
chromová
chrómová

(4ks)

BELTON SPECIAL - EFEKT NEREZOVÁ OCEL
BELTON SPECIAL - EFEKT NEHRDZAVÁ OCEĽ
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Pro zcela zvláštní ocelový efekt. Poskytuje předmětům lesklý metalický nerezový
povrch. Vhodný též pro opravné lakování. Odolný povětrnostním vlivům, pro interiér i exteriér. Elegantní, nezaměnitelný
vzhled, jednoduše ve spreji.
Na báze nitrokombinačných živíc. Pre úplne zvláštne oceľový
efekt. Poskytuje predmetom lesklý metalický nerezový povrch.
Vhodný tiež pre opravné lakovanie. Odolný poveternostným
vplyvom, pre interiér aj exteriér. Elegantný, nezameniteľný
vzhľad, jednoducho v spreji.

(400ml)
(6ks)
0006323490
efekt nerezavá ocel
efekt nehrdzavá oceľ

NOVINKA!
BELTON SPECIAL - KLADÍVKOVÝ LAK
BELTON SPECIAL - KLADIVKOVÝ LAK
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. S tímto sprejem docílíme atraktivní povrchovou
úpravu kladívkového efektu.
Na báze nitrokombinačných živíc. S týmto sprejom docielime atraktívnú povrchovú
úpravu kladivkového efektu.
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(400ml)
(6ks)
0006323001
stříbrná / strieborná

(400ml)
0006323002
zlatá / zlatá

(6ks)

(400ml)
(6ks)
0006323004
modrá / modrá

(400ml)
(6ks)
0006323005
zelená / zelená

(400ml)
(6ks)
0006323003
měděná / medená

(400ml)
(6ks)
0006323006
antracitová / antracitová

SPECIÁLNÍ SPREJE • ŠPECIÁLNE SPREJE

BELTON SPECIAL - METAL GUARD 2v1 - základový a vrchní sprej
BELTON SPECIAL - METAL GUARD 2v1 - základný a vrchný sprej
Na bázi kombinace akrylových a umělých pryskyřic. Rychleschnoucí, elastický, základový a vrchní lak. V jednom pracovním kroku přímo na rez. Excelentní antikorozní
vlastnosti.
Na báze kombinácie akrylových a umelých živíc. Rýchloschnúci, elastický, základný
a vrchný lak. V jednom pracovnom kroku priamo na hrdzu. Excelentné antikorózne
vlastnosti.

(400ml)
0006323650
černá
čierna

(6ks)

(400ml)
0006323651
stříbrná
strieborná

(400ml)
(6ks)
0006323654
iron mica stříbrná
iron mica strieborna

(6ks)

(400ml)
(6ks)
0006323653
iron mica antracit
iron mica antraci

(400ml)
0006323655
červená
červená

(6ks)

BELTON SPECIAL - PERLEŤOVÝ EFEKT
BELTON SPECIAL - PERLEŤOVÝ EFEKT
Na bázi kombinace akrylových a umělých pryskyřic. Poskytuje předmětům zcela zvláštní povrch, sametový, třpytivý lesk
a luxusní dojem. Odolný povětrnostním vlivům, pro interiér i
exteriér. Doporučeno přelakovat Belton bezbarvým lakem.
Na báze kombinácie akrylových a umelých živíc. Poskytuje
predmetom úplne zvláštny povrch, zamatový, trblietavý lesk
a luxusný dojem. Odolný poveternostným vplyvom, pre interiér aj exteriér. Doporučené prelakovať Belton bezfarebným
lakom.

150ml

(150ml)
(6ks)
0006326068
ametystově ﬁ alová
ametystová ﬁ alová

(6ks)
(150ml)
0006326065
pasadena modrá
pasadena modrá

(6ks)
(150ml)
0006326067
pistáciová zelená
pistáciová zelená

(150ml)
0006326066
café au lait

(6ks)

NOVINKA!

BELTON DREAM - LIQUID CHROME - CHROMOVÝ EFEKT
BELTON DREAM - LIQUID CHROME - CHRÓMOVÝ EFEKT
Na bázi akrylových pryskyřic. Belton DreamColors Liquid
Chrome je kvalitní, otěruvzodrný sprej s chromovým efektem,
jehož pomocí se dosahují ušlechtilé a trvalé, chromově stříbrné lakovací efekty, které lakovaným objektům dodávají
mimořádný lesk. Vysoký podíl speciﬁckých kovových částic
dodává jedinečný šarm tekutého kovu. Jako základ použít
základový černý sprej 00064329001.

NENANÁŠET BEZBARVÝ LAK!
Na báze akrylovej živice. Belton DreamColors Liquid Chrome
je vysoko kvalitný, sprej s chrómovým efektom, odolný proti oderu, s ktorým sa dosahujú ušľachtilé a trvalé, chrómovo
strieborné lakovacie efekty, ktoré lakovaným objektom dodávajú zvláštny lesk. Vysoký podiel špeciﬁckých kovových
čiastočiek vytvára jedinečný šarm tekutého kovu. Ako základ
použiť základový čierny sprej 00064329001.

(150ml)
(4ks)
0006329001
základová černá
základná čierna

(150ml)
(4ks)
00064329200
Liquid Chrome

krok

NENANÁŠAŤ BEZFAREBNÝ LAK!

krok

1

20

150ml

2

.

in

M

doba schnutí 20min

24

h

Hotovo! Kompletně
Proschlý po 24h
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MAX COLOR - TEPLOTNĚ ODOLNÝ SPREJ
MAX COLOR - TEPELNE ODOLNÝ SPREJ
Na silikonové bázi. Teplotně odolné při konstantních teplotách až do 300°C, odstíny stříbrná a černá při tepelných výkyvech až do 650°C! Schne ihned, výborně přilne, nepopraskává, neodlupuje se. Ideální pro trubky od topení, kamna, parní
kotle, topná tělesa, motory, stroje, komíny, atd. Výborné také
pro výfukové potrubí u aut. Plynové vařiče, kamna, motory,
vše bude opět jako nové. Lak se vytvrdí, až pomalým ohříváním od teploty 250°C.
Na silikónovej báze. Teplotne odolné pri konštantných teplotách až do 300°C, odtiene strieborná a čierna pri tepelných
výkyvoch až do 650°C! Schne ihneď, výborne priľnie, nepopraskáva, neodlupuje sa. Ideálny pre rúry od kúrenia, kachle,
parné kotle, vykurovacie telesá, motory, stroje, komíny atď.
Výborné takisto pre výfukové potrubie na autách. Plynové
variče, kachle, motory, všetko bude opäť ako nové. Lak sa
vytvrdí, až pomalým ohrievaním od teploty 250°C.

(400ml)
00061402
stříbrná
strieborná

(6ks)

(400ml)
00061614
černá
čierna

(6ks)

(400ml)
00062107
červená
červená

(6ks)

(400ml)
0006323495
efekt rzi
efekt hrdze

(6ks)

BELTON SPECIAL - EFEKT RZI
BELTON SPECIAL - EFEKT HRDZE
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Vysoce kvalitní, rychleschnoucí sprej pro dosažení efektu rezavého povrchu. Vhodný pro kov a další podklady jako jsou dřevo, sklo, keramika,
papír, kámen atd. Moderní, zcela reálný efekt rzi - jednoduše
ve spreji.
Na báze nitrokombinačných živíc. Vysoko kvalitný, rýchloschnúci sprej pre dosiahnutie efektu hrdzavého povrchu.
Vhodný pre kov a ďalšie podklady ako sú drevo, sklo, keramika, papier, kameň atď. Moderný, úplne reálny efekt hrdze
- jednoducho v spreji.

NOVINKA!
BELTON SPECIAL - TERAKOTOVÝ EFEKT
BELTON SPECIAL - TERAKOTOVÝ EFEKT
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. S tímto sprejem je
možno nastříkat všechny předměty z kovu, dřeva, kamene,
keramiky, skla, jakož i tvrdé plasty. Předměty jako hrnce, květináče, zahradní sošky atd. získají atraktivní terakotový vzhled.
Na báze nitrokombinačných živíc. S týmto sprejom je možné
nastriekať všetky predmety z kovu, dreva, kameňa, keramiky,
skla, ako aj tvrdé plasty. Predmety ako hrnce, kvetináče, záhradné sošky atď. získajú atraktívny terakotový vzhľad.

(400ml)
(6ks)
0006323600
manganově hnědá
manganovo hnedá

(400ml)
(6ks)
0006323601
červená orientální
červená orientálná
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BELTON SPECIAL - ŽULOVÝ EFEKT
BELTON SPECIAL - ŽULOVÝ EFEKT
Na bázi speciálních pryskyřic. Imitace pro venkovní a vnitřní
použití. Dodá předmětům vzhled granitu. Zcela mimořádný a
luxusní charakter.
Na báze špeciálnych živíc. Imitácia pre použitie vonku aj vnútri. Dodá predmetom vzhľad granitu. Úplne mimoriadny a
luxusný charakter.

(400ml)
0006323351
žulově šedá
žulovo sivá

(6ks)

BELTON - BEZBARVÝ LAK
BELTON - BEZFAREBNÝ LAK

(400ml)
00064323399
lesklý efektní
lesklý efektný

(4ks)

BELTON SPECIAL - VINTAGE LAK
BELTON SPECIAL - VINTAGE LAK
Speciální lak na bázi vody pro ušlechtilý a trendový „ošumělý
- letitý“ elegantní vzhled. Ideální pro skříně a židle, stejně jako
ostatní dekorativní předměty. Vhodný na dřevo, kov, plasty,
sklo ( nutno nanést speciální základ ), karton atd. Doporučeno nanést několik slabých vrstev a po zaschnutí provést lehké
obroušení brusným papírem zrnitosti P180, na hranách a výstupcích nebo všude tam, kde má být dosaženo požadovaného efektu. Možnost přestříkání bezbarvým lakem pro zvýšení odolnosti. Zvláště vhodný pro interiér, podmíněně možno
použít pro exteriér. Skvělý, módní vzhled, jednoduše ve spreji.

(4ks)
(400ml)
00064323353
travertinová hnědá
travertínová hnedá

NOVINKA!
led
í
í vzh
alitn ší použit
v
k
ce
ěj
vyso řní a vn
vnit
pro

Upozornění! Velmi kvalitní produkt s vysokým obsahem pigmentu. Důkladně promíchat, minimálně po
dobu 2 minut od prvního slyšitelného pohybu mísících
kuliček.
Špeciálny lak na báze vody pre ušľachtilý a trendový „ošumelý - dlhoročný“ elegantný vzhľad. Ideálny pre skrine a
stoličky, rovnako ako ostatné dekoratívne predmety. Vhodný
na drevo, kov, plasty, sklo (nutné naniesť špeciálny základ),
kartón atď. Doporučené naniesť niekoľko slabých vrstiev a po
zaschnutí vykonať ľahké obrúsenie brúsnym papierom zrnitosti
P180, na hranách a výstupkoch alebo všade tam, kde sa má
dosiahnuť požadovaného efektu. Možnosť prestriekaní bezfarebným lakom pre zvýšenie odolnosti. Zvlášť vhodný pre interiér, podmienečne možno použiť pre exteriér. Skvelý, módny
vzhľad, jednoducho v spreji.

Upozornenie! Veľmi kvalitný produkt s vysokým obsahom pigmentu. Dôkladne premiešať, minimálne po
dobu 2 minút od prvého počuteľného pohybu miešacích guličiek.
(6ks) (400ml)
(6ks) (400ml)
(6ks)
(400ml)
0006323420
0006323427
0006323422
křídově bílá
starožitná bílá
mátová zelená
kriedovo biela
starožitná biela
mätová zelená

Instruktážní video naleznete na našich webových
stránkách www.makocolor.cz v sekci „tipy a rady“.
Inštruktážne video nájdete na našich webových
stránkach www.makocolor.cz v sekcii „tipy a rady“.

(6ks)
(400ml)
0006323423
blankytná modrá
blankytná modrá

(400ml)
0006323424
růže červená
ruža červená

(6ks) (400ml)
0006323426
stříbrošedá
striebrošedá

(6ks)
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SPECIÁLNÍ SPREJE • ŠPECIÁLNE SPREJE

MAX COLOR - FLUORESCENČNÍ SPREJ
MAX COLOR - FLUORESCENČNÝ SPREJ
Na akrylové bázi. Vysoce jakostní lak, vhodný při výrobě reklamních plakátů, pro zvýraznění. K venkovnímu nátěru použijte jako krycí nátěr bezbarvý lak č.00064323399. Několikanásobně tím zlepšíte odolnost proti povětrnostním vlivům.
PRO ZVÝRAZNĚNÍ NEONOVÉHO EFEKTU DOPORUČUJEME
POUŽÍT BÍLÝ ZÁKLAD.
Na akrylovej báze. Vysoko kvalitný lak, vhodný pri výrobe
reklamných plagátov, pre zvýraznenie. K vonkajšiemu náteru
použite ako krycí náter bezfarebný lak č.00064323399. Niekoľkonásobne tým zlepšíte odolnosť voči poveternostným podmienkam.
PRE ZVÝRAZNENIE NEONOVÉHO EFEKTU ODPORÚČAME
POUŽIŤ BIELY ZÁKLAD.

BELTON - BEZBARVÝ LAK
BELTON - BEZFAREBNÝ LAK

(6ks)
(400ml)
00063102
oranžová svítivá
oranžová svietivá

(400ml)
00063104
žlutá svítivá
žltá svietivá

(6ks)

(6ks)
(400ml)
00063105
červená svítivá
červená svietivá

(6ks)
(400ml)
00063106
zelená svítivá
zelená svietivá

i

(400ml)
00064323399
lesklý efektní
lesklý efektný

(4ks)

(6ks)
(400ml)
00063110
růžová svítivá
ružová svietivá

Na rozdíl od neonového spreje Belton, má tento
ﬂuorescenční sprej větší krycí schopnosti a je více
vhodný i pro nanášení na nesavé předměty.
Na rozdiel od neónového spreja Belton, má tento
ﬂuorescenčný sprej väčšiu kryciu schopnosť a je viac
vhodný aj pre nanášanie na nesavé predmety.

BELTON SPECIAL - NEONOVÝ EFEKT
BELTON SPECIAL - NEÓNOVÝ EFEKT
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Vysoce jakostní lak, vhodný při výrobě reklamních plakátů, pro zvýraznění. K venkovnímu
nátěru použijte jako krycí nátěr bezbarvý lak č.00064323399. Několikanásobně tím zlepšíte odolnost proti povětrnostním vlivům.

(400ml)
00064323253
žlutá svítivá
žltá svietivá

(4ks)

PRO ZVÝRAZNĚNÍ NEONOVÉHO EFEKTU DOPORUČUJEME
POUŽÍT BÍLÝ ZÁKLAD.
Na báze nitrokombinačných živíc. Vysoko kvalitný lak, vhodný
pri výrobe reklamných plagátov, pre zvýraznenie. K vonkajšiemu
náteru použite ako krycí náter bezfarebný lak č.00064323399.
Niekoľkonásobne tým zlepšíte odoľnosť voči poveternostným
podmienkam.
PRE ZVÝRAZNENIE NEONOVÉHO EFEKTU ODPORÚČAME
POUŽIŤ BIELY ZÁKLAD.

BELTON - BEZBARVÝ LAK
BELTON - BEZFAREBNÝ LAK

(400ml)
00064323399
lesklý efektní
lesklý efektný
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(4ks)

(400ml)
(4ks)
00064323252
oranžová svítivá
oranžová svietivá

(400ml)
(4ks)
00064323251
červená svítivá
červená svietivá

(400ml)
(6ks)
0006323254
zelená svítivá
zelená svietivá

(400ml)
(4ks)
00064323255
růžová svítivá
ružová svietivá

i
Na rozdíl od ﬂuorescenčního spreje Max Color, je tento neonový efekt více transparentní a méně vhodný
pro nanášení na nesavé předměty.
Na rozdiel od ﬂuorescenčného spreja Max Color,
je tento neónový efekt viac transparentný a menej
vhodný pre nanášanie na nesavé predmety.

SPECIÁLNÍ SPREJE • ŠPECIÁLNE SPREJE

MAX COLOR - BARVA NA KŮŽI
MAX COLOR - FARBA NA KOŽU
Na nitrocelulózové bázi. Barva na kůži je určena k barevné
povrchové úpravě kožených výrobků, kožené obuvi, opasků,
kožené galanterie atd. Nevhodná na plasty a koženku.
Na nitrocelulózové báze. Farba na kožu je určená na farebnú
povrchovú úpravu kožených výrobkov, koženej obuvi, opaskov, koženej galantérie atď. Nevhodná na plasty a koženku.

BĚŽNÁ BARVA

(150ml)
0006101
bílá
biela

(4ks)

(150ml)
0006102
černá
čierná

(4ks)

(150ml)
0006103
hnědá
hnedá

(4ks)

(150ml)
000616023
stříbrná
strieborná

(6ks)

(150ml)
000616024
zlatá
zlatá

(6ks)

BARVA NA KŮŽI

150ml

MAX COLOR - VÁNOČNÍ A DEKORAČNÍ SPREJ
MAX COLOR - VIANOČNÝ A DEKORAČNÝ SPREJ
Na akrylové bázi. Speciální sprej, vhodný zejména pro dekorace. Není otěruvzdorný. Všude tam, kde je potřeba zvýraznit
ušlechtilý nádech stříbra a zlata.
Na akrylovej báze. Špeciálny sprej, vhodný pre dekorácie.
Nie je oteruvzdorný. Všade tam, kde je potreba zvýrazniť
ušľachtilý nádych striebra a zlata.

150ml

MAX COLOR - SNĚHOVÝ SPREJ
MAX COLOR - SNEHOVÝ SPREJ
Speciální sprej. Vhodný zejména pro dekorace. Všude tam,
kde je potřeba dodat předmětům zasněžený vzhled.
Špeciálny sprej. Vhodný pre dekorácie. Všade tam, kde je
potreba dodať predmetom zasnežený vzhľad.

(150ml)
(24ks)
000616022
sněhový efekt
snehový efekt

150ml
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AUTOŘADA MAX COLOR • AUTORADA MAX COLOR

MAX COLOR - STŘÍKACÍ TMEL
MAX COLOR - STRIEKACÍ TMEL
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Použití: na všechny podklady jako je staré lakování, hliník, železo, ocel atd. Vhodný jako ideální prostředek mezi polyesterovým tmelem a
konečnou barvou. Zaplňuje drobné nerovnosti podkladu, lehce brousitelný.
Na báze nitrokombinačných živíc. Použitie: na všetky podklady ako je staré lakovanie, hliník, železo, oceľ atď. Vhodný ako ideálny prostriedok medzi polyesterovým
tmelom a konečnou farbou. Zapĺňa drobné nerovnosti podkladu, ľahko brúsiteľný.

(400ml)
0006640245
šedá
šedá

(6ks)

(400ml)
0006640243
béžová
béžová

(6ks)

(400ml)
0006640244
šedá
šedá

(6ks)

MAX COLOR - PLNIČ ZÁKLADOVÝ ANTIKOROZNÍ
MAX COLOR - PLNIČ ZÁKLADNÝ ANTIKORÓZNY
Speciální sprej. Použití: Jako plnící základový antikorozní rychleschnoucí nástřik. Není
nutné a nedoporučuje se použití základního nátěru nebo nástřiku. Plnič má dostatečné antikorozní vlastnosti. Poskytuje vynikající výsledek při použití následných nástřiků
na bázi umělých pryskyřic, akrylových laků nebo dvouvrstvých metalických laků. Velmi dobře brousitelný, univerzálně použitelný na polyesterové, umělo-pryskyřičné nebo
kombi tmely.
Špeciálny sprej. Použitie: Ako plniaci základný antikorózny rýchloschnúci nástrek. Nie
je potrebné a neodporúča sa použitie základného náteru alebo nástreku. Plnič má
dostatočné antikorózne vlastnosti. Poskytuje vynikajúci výsledok pri použití následných nástrekov na báze umelých živíc, akrylových lakov alebo dvojvrstvových metalických lakov. Vemi dobre brúsiteľný, univerzálne použiteľný na polyesterové alebo
kombi tmely.

MAX COLOR - RAPID PLNIČ
MAX COLOR - RAPID PLNIČ
Speciální sprej. Použití: jako základový a plnící nástřik, může být použit bez základního nástřiku, za normálních okolností přestříkatelný všemi běžnými lakovacími systémy,
také 2K a vodouředitelnými, bez nutnosti mezibroušení. Max Color rapid plnič je bez
kyselin, přilne na každém povrchu, odolává benzinu, silikonům atd.
Špeciálny sprej. Použitie: ako základný a plniaci nástrek, môže byť použitý bez základného nástreku, za normálnych okolností prestriekateľný všetkými bežnými lakovacími
systémami, tiež 2K a vodouriediteľnými, bez nutnosti medzibrúsenia. Max Color rapid
plnič je bez kyselín, priľne na každom povrchu, odoláva benzínu, silikónom atď.
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AUTOŘADA MAX COLOR • AUTORADA MAX COLOR

MAX COLOR - SPREJ NA DISKY KOL
MAX COLOR - SPREJ NA DISKY KOLIES
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Použití: Díky vynikajícím vlastnostem vhodný
především jako sprej na disky kol.
Na báze nitrokombinačných živíc. Použitie: Vďaka vynikajúcim vlastnostiam vhodný
predovšetkým ako sprej na disky kolies.

(400ml)
00064003
stříbrná
strieborná

(6ks)

(400ml)
0006640257
transparentní
transparentný

(6ks)

(500ml)
0006640246
nahnědlá
nahnedlá

(6ks)

MAX COLOR - ZÁKLAD NA PLASTY
MAX COLOR - ZÁKLAD NA PLASTY
Na akrylové bázi. Použití: jako základová vrstva na všechny plastové díly nejen automobilů. Lehce stříbřitý nádech umožňuje kontrolu nástřiku.
Na akrylovej báze. Použitie: ako základná vrstva na všetky plastové diely nielen automobilov. Ľahko striebristý nádych umožňuje kontrolu nástreku.

MAX COLOR - SPREJ NA DUTINY
MAX COLOR - SPREJ NA DUTINY
Na voskové bázi. Použití: k opravám a dokončení stávající konzervace. Vysoce účinný
konzervační přípravek s vynikající přilnavostí. Pro všechny duté prostory.
+ hadička cca 60cm dlouhá
Na voskovej báze. Použitie: k opravám a dokončeniu existujúcej konzervácie. Vysoko
účinný konzervačný prípravok s vynikajúcou priľnavosťou. Pre všetky duté priestory.
+ hadička cca 60cm dlhá

500ml
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AUTOŘADA MAX COLOR • AUTORADA MAX COLOR

MAX COLOR - OCHRANA PODVOZKU BITUMEN - nepřelakovatelná
MAX COLOR - OCHRANA PODVOZKU BITUMEN - neprelakovateľná
Na bitumenové bázi. Použití: Ideální k rychlému použití na těžko přístupných místech
jako jsou blatníky, nadkolí, spodky automobilů atd. Konzervuje a chrání proti vodě,
solím, kamínkům a korozi. Nelze přelakovat!
Na bitumenovej báze. Použitie: Ideálne na rýchle použitie na ťažko prístupných miestach ako sú blatníky, podblatníky, spodky automobilov atď. konzervuje a chráni proti
vode, soliam, kamienkom a korózii. Nedá sa prelakovať!

(500ml)
0006640247
černá
čierna

(6ks)

500ml

MAX COLOR - OCHRANA PODVOZKU ANTIGRAVEL - přelakovatelná
MAX COLOR - OCHRANA PODVOZKU ANTIGRAVEL - prelakovateľná
Na bázi gumy a umělých pryskyřic. Použití: Na těžko přístupná místa, k utěsnění,
konzervaci a zlepšení lesku. Ideální pro rychlé použití jako jsou nadkolí, spojlery a čelní
masky. Dlouhodobě účinná ochrana na spodky automobilů proti kamínkům a solím s
protihlukovým účinkem. Po zaschnutí přelakovatelný všemi lakovacími systémy.
Na báze gumy a umelých živíc. Použitie: Na ťažko prístupné miesta, na utesnenie,
konzerváciu a zlepšenie lesku. Ideálne pre rýchle použitie ako sú podblatníky, spojlery
a čelné masky. Dlhodobá účinná ochrana na spodky automobilov proti kamienkom
a soliam s protihlukovým účinkom. Po zaschnutí prelakovateľný všetkými lakovacími
systémami.

(500ml)
0006640249
černá
čierna

(6ks)

500ml
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SPRAY TEC SPECIÁLNÍ PRODUKTY • SPRAY TEC ŠPECIÁLNE VÝROBKY

SPRAY TEC - NÁTĚR NA OCHRANU PODVOZKU BITUMEN - NEPŘELAKOVATELNÝ
SPRAY TEC - NÁTER NA OCHRANU PODVOZKU BITUMEN - NEPŘELAKOVATEĽNÝ
Na bitumenové bázi. Ochrana podvozku, nadkolí, blatníků, atd. Konzervuje a chrání
proti vodě, solím, kamínkům a korozi. Vhodná též pro odhlučnění. Zpracování štětcem. Nelze přelakovat.
Na bitúmenovej báze. Ochrana podvozku, podblatníkov, blatníkov, atď. konzervuje a chráni
proti vode, soliam, kamienkom a korózii. Vhodná tiež pre odhlučnenie. Spracovanie štetcom.
Nie je možné prelakovať.
(1,3kg)
0006235600
černá
čierna

(4ks)

1,3kg

SPRAY TEC - OCHRANA PODVOZKU NEPŘELAKOVATELNÁ BITUMEN
SPRAY TEC - OCHRANA PODVOZKU NEPRELAKOVATEĽNÁ BITUMEN
Na bitumenové bázi. Ochrana podvozku, nadkolí, blatníků, atd. Konzervuje a chrání
proti vodě, solím, kamínkům a korozi. Vhodná též pro odhlučnění. Pro speciální pistoli.
Nelze přelakovat.
Na bitúmenovej báze. Ochrana podvozku, podblatníkov, blatníkov, atď. Konzervuje a
chráni proti vode, soliam, kamienkom a korózii. Vhodná tiež pre odhlučnenie. Pre špeciálnu pištoľ. Nie je možné prelakovať.
(1000ml)
0006235550
černá
čierna

(12ks)

1000ml

SPRAY TEC - OCHRANA PODVOZKU PŘELAKOVATELNÁ ANTIGRAVEL
SPRAY TEC - OCHRANA KAROSÉRIE PRELAKOVATEĽNÁ ANTIGRAVEL
Na bázi gumy a umělých pryskyřic. Ochrana podvozku, nadkolí, blatníků, atd. Konzervuje a chrání proti vodě, solím, kamínkům a korozi. Přelakovatelná všemi lakovacími systémy. Pro speciální pistoli.
Na báze gumy a umelých živíc. Ochrana podvozku, podblatníkov, blatníkov, atď.
Konzervuje a chráni proti vode, soliam, kamienkom a korózii. Prelakovateľná všetkými lakovacími systémami. Pre špeciálnu pištoľ.

(1000ml)
0006235552
černá
čierna

(12ks)

(1000ml)
0006235553
šedá
šedá

(12ks)

1000ml
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SPRAY TEC SPECIÁLNÍ PRODUKTY • SPRAY TEC ŠPECIÁLNE VÝROBKY

SPRAY TEC - VOSK NA OCHRANU PODVOZKU
SPRAY TEC - VOSK NA OCHRANU PODVOZKU
Na bázi vosku. Poskytuje odolnou ochrannou vrstvu odolávající korozi, solím, vodě,
sněhu, ledu a povětrnostním vlivům. Pro speciální pistoli.
Na báze vosku. Poskytuje odolnú ochrannú vrstvu odolávajúcu korózii, soliam, vode,
snehu, ľadu a poveternostným vplyvom. Pre špeciálnu pištoľ.

(1000ml)
(12ks)
0006235551
světle hnědá
svetle hnedá

1000ml

SPRAY TEC - OCHRANA DUTIN
SPRAY TEC - OCHRANA DUTÍN
Na bázi vosku a speciálních aditiv. Vysoce účinný konzervační přípravek na ochranu
dutých prostorů. Pro speciální pistoli.
Na báze vosku a špeciálnych aditív. Vysoko účinný konzervačný prípravok na ochranu dutých priestorov. Pre špeciálnu pištoľ.
(1000ml)
0006235554
nahnědlá
nahnedlá

(12ks)

1000ml

APLIKAČNÍ PISTOLE PRO OCHRANU PODVOZKU A DUTIN
APLIKAČNÁ PIŠTOĽ PRE OCHRANU PODVOZKU A DUTÍN
Vhodná pro všechny produkty řady Spray-Tec o obsahu 1000ml. Možnost použití
jak pro nástřiky na spodky automobilů, tak i pro ochranu dutin ve spojení se speciální hadičkou, která je součástí balení.
Vhodná pre všetky produktami rady Spray-Tec o obsahu 1000ml. Možnosť použitia ako
pre nástreky na spodky automobilov, tak aj pre ochranu dutín v spojení so špeciálnou
hadičkou, ktorá je súčasťou balenia.
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obj.č.: 000619671

SPRAY MAX • SPRAY MAX

PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

• SprayMax je revoluční aerosolový systém pro profesionální použití.
Jedinečná technologie produktů ve spreji SprayMax dosahuje výsledků
lakování, které byly dosud možné dosáhnout pouze se stříkací pistolí.
Plynulá, precizní, úsporná.

• SprayMax je revolučný aerosólový systém pre profesionálne použitie.
Jedinečná technológia produktov v spreji SprayMax dosahuje výsledkov
lakovanie, ktoré boli doteraz možné dosiahnuť len so striekacou pištoľou.
Plynulá, precízná, úsporná.

• Sprej se chová jako kdybychom barvu nanášeli stříkací pistolí, nástřik je
však přesnější a vytváří méně stříkací mlhy. Ve srovnání s ostatními způsoby nanášení výrazně snižuje spotřebu materiálů díky menším prostřikům.
Sprej poskytuje jemný, rovnoměrný nástřik při vysokém rozprašovacím tlaku až do úplného vyprázdnění spreje.

• Sprej sa chová ako keby sme farbu nanášali striekacou pištoľou, nástrek
je však presnejšie a vytvára menej striekacie hmly. V porovnaní s ostatnými
spôsobmi nanášania výrazne znižuje spotrebu materiálov vďaka menším
prostřikům. Sprej poskytuje jemný, rovnomerný nástrek pri vysokom rozprašovacím tlaku až do úplného vyprázdnenia spreja.

• Nezávislost na lakovací kabině, stříkací pistoli a přípojkách stlačeného vzduchu. Mnohotvárné možnosti použití jako např. osobní a užitkové
automobily, průmysl, stavba, zemědělství, železniční doprava, letecká
doprava. Rychlé, nákladově výhodné zpracování se spolehlivým výsledkem. Ideální doplněk k lakovací kabině a stříkací pistoli.

• Nezávislosť na lakovacej kabíne, striekacej pištoli a prípojkách stlačeného vzduchu. Mnohotvárne možnosti použitia ako napr. Osobné a úžitkové
automobily, priemysel, stavba, poľnohospodárstvo, železničná doprava,
letecká doprava. Rýchle, nákladovo výhodné spracovanie sa spoľahlivým
výsledkom. Ideálny doplnok k lakovacej kabíne a striekacej pištoľi.

Nabídku dalších výrobků řady SPRAY MAX žádejte u obchodních
zástupců, nebo v sídle ﬁrmy.

Ponuku ďalších výrobkov rady SPRAY MAX žiadajte u obchodných
zástupcov, alebo v sídle ﬁrmy.

DRŽÁK SPREJŮ UNIVERZÁLNÍ
DRŽIAK SPREJOV UNIVERZÁLNY

obj.č.: 000602

Po dohodě naplníme odstín dle Vaše přání do předplněného spreje. Minimální odběr 7 kusů sprejů.
Informujte se u obchodního zástupce nebo v sídle ﬁrmy.
Po dohode naplníme odtieň podľa Vaše priania do naplneného spreje. Minimálny odber 7 kusov sprejov.
Informujte sa u obchodného zástupcu alebo v sídle ﬁrmy.

i

Teoretická vydatnost spreje o obsahu 400ml je cca 2m2
Teoretická výdatnosť spreja s obsahom 400ml je cca 2m2
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UNIKÁTNÍ TEKUTÁ GUMOVÁ FOLIE • UNIKÁTNA TEKUTÁ GUMENÁ FÓLIA

Liquid Gum
Ideální pro dočasnou změnu odstínu, pro dočasnou nebo trvalou zvýšenou ochranu podkladu.
Lze bezproblémově odstranit. Evropský výrobek ve standardu ISO 9001.
Dům a zahrada - na všechna zařízení v zahradě, těsní, izoluje, pogumuje, je protiskluzová, 100% vodotěsná
Automobily - ochrana laku, disků i podvozku proti odlétávajícímu kamení, těsní a chrání proti korozi
Dílna - hobby - ochraňuje proti prachu, vodě, nečistotám, izoluje střechy, dřevo, ploty
Lodě, bazény - těsní, tlumí, chrání proti slané i sladké vodě, je protiskluzový, impregnuje, izoluje bazény
Průmyslové využití - využití na podlahy, konstrukce, strechy - protiskluzové rukojeti, dokonale přilnavý

UNIKÁTNÍ TEKUTÁ GUMOVÁ FOLIE S JEDINEČNÝMI VLASTNOSTMI
Charakteristika:
Roztok speciálních polymerů s přídavkem pigmentu, plniv a aditiv.
Doporučené použití:
Jednosložková na vzduchu zasychající rozpouštedlová barva je určena k široké škále jak estetických, tak funkčních užití. Tento víceúčelový syntetický nátěr s vysokou ﬂexibilitou (až 400%), který lze jednoduše nanášet na předem očištěný a odmaštěný povrch,
nevyžaduje zvláštní základní nátěr. Tekutá fólie se nanáší stříkáním, natíráním nebo namáčením předmětu přímo do nádoby s
barvou. Lze ji aplikovat stříkáním, čímž se vytvoří souvislá vrstva, kterou je možné kdykoliv odstranit, jako když se snímá samolepící
fólie. Tento materiál nachází své uplatnení téměř ve všech odvětvích. Využívá se jak v interiéru, tak i v exteriéru. Bez problému
přilne na autolak, kov, sklo, textil, dřevo, plasty, gumu i beton. Tekutá fólie je výbornou volbou pro ty, kteří chtějí ochránit lak svého
vozu před odlétávajícím kamením, solí a škrábanci. Vysoká odolnost vůči korozi, abrazi, kyselinám, UV-záření, uklouznutí. Kromě
ochrany proti korozi, navíc nabízí i výborné protiskluzové a elektroizolační vlastnosti. Vrstva tekuté fólie se dokáže vůči původní
velikosti až čtyřnásobně natáhnout, navíc odolává teplotám v rozmezí od -40°C do 95°C. Díky těmto vlastnostem zůstává fólie
pružná a nezačne se trhat a praskat ani při extrémních podmínkách. Pro tyto vlastnosti ji doporučujeme nanášet např. na rukojeti
nástrojů. Nezanedbatelnými jsou i hydroizolační vlastnosti, parotěsnost a plynotěsnost. POZOR! U neonových barev je pro dosažení svítivého efektu nutné podklad opatřit bílým přednátěrem (LIQUID GUM bílý)
Technická data:
Stupeň lesku: lesklý, matný, supermatný
VOC: 675 g /1 litr
Teoretická vydatnost: při 80 µm tloušťky suché vrstvy 3-4m2/litr
Nanášení: natíráním štetcem, máčením, stříkáním Airless nebo vzduchem, sprej
Ředění a čištění: ředidlo MAXIDIP®
Zasychací doby: St. 1 -proti prachu: 20 min. při 20°C,
St. 4 –pro manipulaci 120 min. při 20°C.
Pozn. - Doba vytvrzování je závislá na teplotě, intenzitě větrání, relativní vlhkosti a tloušťce suché vrstvy. Doporučuje se 24 hod.
Balení: 1, 5 a 18 lit., dle domluvy, sprej 400ml
Skladovatelnost: 24 měsíců při uzavřené nádobě
Příklad typického nástřikového postupu u barvy:
1) Podklad musí být čistý, suchý, odmaštěný, zbavený koroze (použijte odrezovač), zbavený všech loupajících se částí,
popřípadě ošetřený základovou barvou. Jelikož se jedná o barvu 100% koncentrovanou, určenou pro aplikaci stříkací pistolí
(elektrickou nebo vzduchovou), provedeme doředění ředidlem v poměru 1 barvy : 1,2 ředidlo. Záleží na použité trysce. Ideální
velikost trysky 1,8-2.
2) Barvu aplikujeme pistolí ze vzdálenosti 20 – 40cm od povrchu s přesahem (tzn. počátek i konec přestřiku musí přesáhnout stříkaný předmět). Jednotlivé vrstvy nanášíme v rozmezí 15 – 20 minut v několika vrstvách až k dosažení úplného krytí (dokud podklad
nepřestane prosvítat). Nejlépe 4 až 6 vrstev. Malá tlouštka nástřiku muže způsobit problém při mechanickém odstranění.
Příklad typického nástřikového postupu u spreje:
1) Podklad musí být čistý, suchý, odmaštený, zbavený koroze (použijte odrezovač), zbavený všech loupajících se částí,
popřípadě ošetřený základovou barvou.
2) Sprej před použitím důkladně promíchejte (min. 3 min).
3) Barvu nanášíme rovnoměrne ze vzdálenosti 20 až 25cm od podkladu. Dózu držet pokud možno ve svislé poloze.
4) Před nanesením další vrstvy nechejte barvu zaschnout 10-15 minut.
5) Nanášíme 4-6 vrstev dle potřeby. Malá tloušťka nástřiku může způsobit problém
při mechanickém odstranění.
POZOR: Oblepovací pásku je nutno odstranit před zaschnutím poslední vrstvy, jinak hrozí vznik poškozených okrajů nástřiku. Nástřik
je proschlý po 2 hodinách a je možné jej zároveň v případě potřeby odstranit.
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UNIKÁTNÍ TEKUTÁ GUMOVÁ FOLIE • UNIKÁTNA TEKUTÁ GUMENÁ FÓLIA

MAXIDIP - VÍCEÚČELOVÝ GUMOVÝ POVRCH
MAXIDIP - VIACÚČELOVÝ GUMOVÝ POVRCH

lesklé odstíny 400ml / lesklé odtiene 400ml

(1ks)
(400ml)
000604008
bezbarvý lak lesklý
bezfarebný lak lesklý

(400ml)
000604004
černá lesklá
čierna lesklá

(1ks)

RAL 3020

(400ml) RAL 9006 (400ml)
000604006
(1ks)
(1ks) 000604012
červená dopravní
bílý hliník
červená dopravná
biely hliník

supermatné odstíny 400ml / supermatné odtiene 400ml

(1ks)
(400ml)
000604005
černá supermatná
čierna supermatná

LIQUID GUM - VÍCEÚČELOVÝ GUMOVÝ POVRCH
LIQUID GUM - VIACÚČELOVÝ GUMOVÝ POVRCH
matné odstíny 400ml / matné odtiene 400ml

(400ml)
0006233250
černá
čierna

(6ks) (400ml)
0006233251
bílá
biela

(6ks)
(400ml)
0006233254
neonová zelená
neónová zelená

(6ks) (400ml)
(6ks)
0006233252
brilantní modrá
brilantná modrá

(6ks)
(400ml)
0006233255
neonová oranžová
neónová oranžová

(6ks)
(400ml)
0006233253
neonová růžová
neónová ružová

(6ks)
(400ml)
0006233256
bezbarvý lak
bezfarebný lak
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AUTOŘADA RACING • AUTORADA RACING

RACING - ANTIKOROZNÍ ZÁKLAD
RACING - ANTIKORÓZNY ZÁKLAD
Speciální kombinace pojiv. Antikorozní základová barva Racing je vysoce aktivní
antikorozní ochrana na bázi zinkofosfátů. Je s ní možno úspěšně chránit proti korozi
prakticky všechny kovové části motorového vozidla. Základová barva s antikorozními
pigmenty neobsahující chromát. Dobře přilne a zajistí stejnoměrné lakování, je ideální
jako první vrstva při natírání. Antikorozní základová barva Racing je velmi vhodná pro
podklady, jako je např. holý, přebroušený plech, hliník, rovněž i vytvrzené a přebroušené nátěry.
Špeciálna kombinácia spojív. Antikorózna základná farba Racing je vysoko aktívna
antikorózna ochrana na báze zinkofosfátu. Je s ňou možné úspešne chrániť proti korózii prakticky všetky kovové časti motorového vozidla. Základná farba s antikoróznymi
pigmentami neobsahujúce chromát. Dobre priľne a zabezpečí rovnomerné lakovanie, je ideálny ako prvá vrstva pri natieraní. Antikorózna základná farba Racing je
veľmi vhodná pre podklady, ako je napr.: holý prebrúsený plech, hliník, rovnako aj
vytvrdnuté a prebrúsené nátery.

(400ml)
(4ks)
00064288058
červenohnědá
červenohnedá

RACING - STŘÍKACÍ TMEL
RACING - STRIEKACÍ TMEL
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Stříkací tmel Racing má plnící vlastnosti, může
vyrovnat nerovnosti, škrábance a šrámy bez velké spotřeby času. Chrání před korozí,
vytváří hladký podklad, dobře drží a zaručuje následné stejnoměrné lakování.
Na báze nitrokombinačných živíc. Racing nástrekový tmel má plniace vlastnosti, môže vyrovnať nerovnosti, škrabance a ryhy za krátku dobu. Chráni pred
koróziou, zabezpečuje rovný podklad, dobre drží a zaručuje následné rovnomerné
lakovanie.

(400ml)
00064288032
šedá
šedá

(4ks)

(4ks)
(400ml)
00064288033
červenohnědá
červenohnedá

RACING - ZÁKLADOVÁ PLNÍCÍ BARVA - plnič
RACING - ZÁKLADNÁ PLNIACA FARBA - plnič
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Základová barva-plnič Racing tvoří ideální základ pro opravy lakovaných ploch. Je univerzálně použitelná a dobře brousitelná.
Díky vysokému obsahu pevných částic je možné základovou barvou Racing vyplnit
póry a jemné stopy po broušení, a je docíleno uzavřeného, hladkého povrchu. Po
následném přebroušení jemným brusným papírem je vytvořen stejnosměrný podklad,
který je předpokladem úspěšného nanesení krycího laku.
Na báze nitrokombinačných živíc. Základná farba - plnič Racing tvoria ideálny základ
pre opravy lakovaných plôch. Je univerzálne použiteľná a dobre brúsiteľná. Vďaka
vysokému obsahu pevných častíc je možné základovou farbou Racing vyplniť
póry a jemné stopy po brúsení, a je docielené uzavretého, hladkého povrchu. Po
následnom prebrúsenie jemným brúsnym papierom je vytvorený jednosmerný podklad, ktorý je predpokladom úspešného nanesenia krycieho laku.

400ml

(400ml)
00064288001
šedá / šedá

(4ks)

(4ks)
(400ml)
00064288002
červenohnědá
červenohnedá

(400ml)
00064288003
bílá / biela

(4ks)

500ml

(500ml)
00064288901
šedá / šedá
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400ml
500ml
(6ks)

AUTOŘADA RACING + SPRAY MAX • AUTORADA RACING + SPRAY MAX

PROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ

SPRAY MAX - UNIFILL S4 1K - UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADOVÝ PLNIČ
SPRAY MAX - UNIFILL S4 1K - UNIVERZÁLNY ZÁKLADNÝ PLNIČ
Na akrylové bázi. Vyznačuje se vysokou plnící schopností, rychlým zasycháním, výbornou odolností proti korozi a stabilitou nástřiku. Je možno jej nanášet přímo na ocel,
pozinkovanou ocel, hliník a některé umělé hmoty. Jako vrchní nástřik jsou vhodné
všechny běžné rozpouštědlové a vodouředitelné laky.
Na akrylovej báze. Vyznačuje sa vysokou plniacou schopnosťou, rýchlym schnutím,
výbornou odolnosťou proti korózii a stabilitou nástreku. Je možné ho nanášať priamo
na oceľ, pozinkovanú oceľ, hliník a niektoré plasty. Ako vrchný nástrek sú vhodné všetky bežné rozpúšťadlové a vodouriediteľné laky.

(500ml)
0006680411
středně šedá
stredna šedá

(6ks)

500ml

RACING - BARVA S METALICKÝM EFEKTEM
RACING - FARBA S METALICKÝM EFEKTOM
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Lze nastříkat předměty z plechu, kovu
a plastu bez velkého vynaložení času. Tento vysoce hodnotný metalizovaný efekt opticky zvyšuje hodnotu lakovaných dílů.
Na báze nitrokombinačných živíc. Možno nastriekať predmety z plechu,
kovu a plastu bez veľkého vynaloženia času. Tento vysoko hodnotný metalizovaný efekt opticky zvyšuje hodnotu lakovaných dielov.

RACING - BEZBARVÝ LAK / BEZFAREBNÝ LAK
Pro zvýšení ochrany a dosažení lesku
možno přelakovat ochranným bezbarvým lakem z autosérie.
(400ml) (4ks)
00064288017
lesklý/ lesklý

Pre zvýšenie ochrany a dosiahnutie lesku možné prelakovať ochranným bezfarebným lakom z autosérie.

(400ml)
0006288110
červená
červená

(6ks) (400ml)
00064288111
zelená
zelená

(4ks)

(400ml)
0006288112
modrá
modrá

(6ks) (400ml)
0006288113
lila
lila

(6ks)

(400ml)
00064288109
stříbrná
strieborná

(4ks) (400ml)
00064288108
černá
čierna

(4ks)

RACING - BARVA NA BRZDOVÁ PRASÁTKA
RACING - FARBA NA BRZDOVÉ STRMENE
Na bázi umělých pryskyřic. Lak ve spreji na brzdová sedla Racing umožní efektní barevné nástřiky ve viditelné části brzd bez velké časové náročnosti. Brzdová sedla a
další díly jsou vůči diskům kontrastní; zvyšují hodnotu a propůjčují „závodní vzhled“.
Teplotní odolnost 80˚C - 90˚C.
Na báze umelých živíc. Lak v spreji na brzdové strmene Racing umožní efektné farebné nástreky vo viditeľnej časti bŕzd bez veľkej časovej náročnosti. Brzdové strmene
a ďalšie diely sú voči diskom kontrastné; zvyšujú hodnotu a prepožičiavajú „závodný
vzhľad“. Teplotná odolnosť 80˚C - 90˚C.

(400ml)
(4ks)
00064288079
zelená / zelená

(400ml)
(4ks)
00064288074
červená / červená

(400ml)
00064288075
žlutá / žltá

(4ks)

(400ml)
(4ks)
00064288076
modrá / modrá
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AUTOŘADA RACING • AUTORADA RACING

RACING - BARVA VE SPREJI BÍLÁ A ČERNÁ
RACING - FARBA V SPREJI BIELA A ČIERNA
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Laky ve spreji Racing jsou rychleschnoucí speciální kombinované laky ve
standardních barevných odstínech. Lze jimi zkrášlovat předměty z plechu, kovu a plastu bez velké časové náročnosti. Laky ve spreji Auto-K Racing jsou univerzálně použitelné zejména v automobilovém průmyslu.
Na báze nitrokombinačných živíc. Laky v spreji Racing sú rýchloschnúce špeciálne kombinované laky v štandardných farebných odtieňoch. Možno nimi skrášľovať predmety z plechu, kovu a plastu bez veľkej časovej
náročnosti. Laky v spreji Auto-K Racing sú univerzálne použiteľné najmä v automobilovom priemysle.

400ml

500ml

(400ml)
00064288004
bílá lesklá
biela lesklá

(4ks) (400ml)
00064288005
černá lesklá
čierná lesklá

(400ml)
00064288021
černá matná
čierna matná

(4ks)

(4ks)

(500ml)
00064288904
bílá lesklá
biela lesklá

(6ks) (500ml)
00064288940
bílá matná
biela matná

(6ks)

(500ml)
00064288905
černá lesklá
čierna lesklá

(6ks) (500ml)
(6ks)
00064288961
černá polomatná
čierna polomatná

400ml
500ml
(500ml)
00064288921
černá matná
čierna matná

(6ks)

RACING - CHROM EFEKT
RACING - CHRÓM EFEKT
Na bázi akrylových pryskyřic. Chromový efektní lak Racing je rychleschnoucí akrylový lak, který se vyznačuje velmi dobrým krytím, vysokou odolností vůči světlu a teplotě. Tento efekt propůjčí každému hladkému povrchu metalizovaný, stříbro-chromový
vzhled. Je omezeně odolný vůči povětrnostním vlivům, avšak není odolný vůči oděru.

NENANÁŠET BEZBARVÝ LAK!
Na báze akrylových živíc. Racing chrómový efekt je rýchloschnúci akrylový lak, ktorý
sa vyznačuje veľmi dobrou krycou schopnosťou, vysokou odolnosťou voči svetlu a
teplotám ako aj vysokou výdatnosťou. Tento efekt prepožičiava každému hladkému
povrchu metalizovaný, strieborno-chrómový vzhľad. Má obmedzenú odolnosť voči
vplyvom počasia a nie je odolný voči oderu.

(400ml)
(4ks)
00064288023
chromový efekt
chrómový efekt

NENANÁŠAŤ BEZFAREBNÝ LAK!

RACING - TEPLOTNĚ ODOLNÝ SPREJ 650°C
RACING - TEPELNE ODOLNÝ SPREJ 650°C
Na bázi silikonových pryskyřic. Žáruvzdorná barva do 650°C, pro opravy topných
těles, výfuků, kamen, komínů, výfukových potrubí, oblast motoru, grily, atd. Dávejte
pozor, aby podklad nebyl natřen základovou barvou. Lak se vytvrdí až pomalým ohříváním od teploty 250°C.
Na báze silikónových živíc. Žiaruvzdorná farba do 650°C, pre opravy vykurovacích
telies, výfukov, kachlí, komínov, výfukových potrubí, oblasť motora, grily, atď. Dávajte
pozor, aby podklad nebol natretý základnou farbou. Lak sa vytvrdí až pomalým ohrievaním od teploty 250°C.
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(400ml)
00064288030
stříbrná
strieborná

(4ks)

(400ml)
00064288041
černá
čierna

(4ks)

AUTOŘADA RACING • AUTORADA RACING

RACING - BARVA NA VÝFUKY 800°C
RACING - FARBA NA VÝFUKY 800°C
Na bázi silikonových pryskyřic. Barva na výfuky Racing 800˚C je odolná vůči vysokým
teplotám zvláště vhodná pro výfuková potrubí. Lze jím stříkat vysoce tepelně zatížené
díly na celém výfukovém systému osobních automobilů a dvoukolových vozidel. Lak
se vytvrdí až při teplotách 250˚C. Pomalu zahřívat!
Na báze silikónových živíc. Farba na výfuky Racing 800˚C je odolná voči vysokým
teplotám zvlášť vhodná pre výfukové potrubie. Možno ním striekať vysoko tepelne zaťažené diely na celom výfukovom systéme osobných automobilov a dvojkolesových
vozidiel. Lak sa vytvrdí až pri teplotách 250˚C. Pomaly zahrievať!

(400ml)
00064288098
stříbrná
strieborná

(4ks)

(400ml)
00064288054
zinková šedá
zinková šedá

(4ks)

RACING - ZINKOVÝ SPREJ
RACING - ZINKOVÝ SPREJ
Speciální kombinace pojiv. Zinkový sprej Racing je vysoce účinný, antikorozní základní a vrchní nátěr na bázi zinku. Vysoký obsah zinku (91,55% zinkového pigmentu v
zaschlém ﬁlmu) vytváří trvalý konečný nátěr a zaručuje zvýšenou antikorozní ochranu
i u teplot nad 400°C. Je velmi vhodný zejména pro všechny části motorových vozidel,
které nemusí být přelakovány, např. výfuková potrubí, sváry, pozinkované díly a vnitřní
části karosérií.
Špeciálna kombinácia pojív. Racing sprej so zinkovým práškom je vysoko účinný, antikorózny základný a vrchný náter na báze zinku. Vysoký obsah zinku (91,55% zinkového pigmenta v zaschnutom ﬁlme) vytvára trvalý konečný náter a zaručuje vysokú
ochranu proti korózii aj pri teplotách nad 400°C. Výborne sa hodí pre všetky diely motorových vozidiel, ktoré nemusia byť prelakované, napr. výfukové zariadenia, zvary,
pozinkované diely a vnútorné steny karosérií.

RACING - ZINEK-ALUMINIUM SPREJ
RACING - ZINOK-ALUMINIUM SPREJ
Na bázi akrylových pryskyřic. Zinko - hliníkový sprej Racing se hodí jako antikorozní
ochrana pro konstrukce vystavené působením vody a povětrnostním vlivům. Obsahuje 68,4% zinkového pigmentu a 7,75% hliníkového pigmentu v zaschlém ﬁlmu. K opravě
poškozených zinkových ploch, k povrstvení hran vnitřních plechů u bodového svařování. Zinko - hliníkový sprej Racing lze použít na radiátory, potrubí, ocelové nástavby,
topná tělesa, zábradlí, svodidla atd.
Na báze akrylových živíc. Racing zinkovo-hliníkový sprej je obzvlášť vhodný ako
antikorózna ochrana pre konštrukcie ohrozené vodou a počasím. Obsahuje 68,4%
zinkového pigmentu a 7,75% hliníkového pigmentu v zaschnutom ﬁlme. Na opravu
poškodených pozinkovaných plôch, na striekanie vnútorných hrán plechu pri bodovom zváraní. Zinkovo-hliníkový sprej Racing je použiteľný pre vyhrievacie zariadenia,
potrubné vedenia, oceľové konštrukcie, radiátory, zábradlie, zvodidlá, atď.

(400ml)
(4ks)
00064288057
stříbrošedá
striebornošedá

43

43

AUTOŘADA RACING/AUTO-K • AUTORADA RACING/AUTO-K

RACING - BEZBARVÝ LAK
RACING - BEZFAREBNÝ LAK

400ml

Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Ochranný bezbarvý lak Racing je kvalitní, transparentní lak, nabízející lesk a zapečetění povrchu. S ochranným bezbarvým lakem
Racing lze proti korozi, odmrštěným kamínkům a znečištění úspěšně chránit téměř
všechny předměty z plechu, kovu a plastu. Zvláště vhodný na disky kol.

(400ml)
00064288017
lesklý
lesklý

Na báze nitrokombinačných živíc. Racing ochranný transparentný lak je vysoko hodnotný, transparentný lak, ktorý ponúka lesk a zapečatenie povrchu. S ochranným
bezbarvým lakom Racing môžete proti korózii, údermi kameňom a nečistote spoľahlivo ochrániť takmer všetky predmety z plechu, kovu a plastu. Zvlášť vhodný na disky
kolies.

(4ks)

500ml

(500ml)
00064288917
lesklý
lesklý

(6ks)

400ml
500ml

RACING - BARVA NA DISKY
RACING - FARBA NA DISKY
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Sprej na disky Racing je odolný vůči oděru se zvlášť vysokou kryvostí. Je
stabilní, trvale odolný vůči mytí v mycích linkách.Diskům nabízí dlouhodobou ochranu před odlétajícími kamínky a posypovou solí. Sprejem lze nastříkat disky bez velké časové ztráty a tak je chránit proti korozi. Ochranný
bezbarvý lak na disky Racing je velmi vhodný k ochraně hliníkových disků.
Na báze nitrokombinačných živíc. Sprej na disky Racing je odolný voči oteru s obzvlášť vysokou kryvosťou. Je
stabilný, trvalo odolný voči umývaniu v umývacích linkách a ponúka dlhodobú ochranu pred odlietajúcimi
kamienkami a posypovej soli. Sprejom možno nastriekať disky bez veľkej časovej straty a tak ich chrániť proti
korózii. Ochranný bezfarebný lak na disky Racing je veľmi vhodný k ochrane hliníkových diskov.

500ml

400ml

(400ml)
00064288037
stříbrná
strieborná

(4ks) (400ml)
00064288038
zlatá
zlatá

(4ks) (400ml)
00064288035
černá lesklá
čierna lesklá

(4ks)

(400ml)
00064288034
černá matná
čierna matná

(4ks)

(500ml)
00064288937
stříbrná
strieborná

400ml
500ml

(6ks)

AUTO-K - FELGEN SPRAY - BARVA NA DISKY
AUTO-K - FELGEN SPRAY - FARBA NA DISKY
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Je odolný vůči oděru se zvlášť vysokou kryvostí.
Je stabilní a trvale odolný vůči mytí v mycích linkách. Diskům nabízí dlouhodobou
ochranu před odlétajícími kamínky a posypovou solí. Sprejem lze nastříkat disky bez
velké časové ztráty a tak je chránit proti korozi.
Na báze nitrokombinačných živíc. Je nitrokombinačný lak odolný voči oteru s obzvlášť vysokou kryvosťou. Je stabilný, trvalo odolný voči umývaniu v umývacích linkách a ponúka dlhodobú ochranu pred odlietajúcimi kamienkami a posypovej soli.
Sprejom možno nastriekať disky bez veľkej časovej straty a tak ich chrániť proti korózii.
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(400ml)
0006233045
titan
titan

(6ks)

AUTOŘADA AUTO K • AUTORADA AUTO-K

AUTO-K - ALU GRUNDIERUNG - ZÁKLAD NA HLINÍK
AUTO-K - ALU GRUNDIERUNG - ZÁKLAD NA HLINÍK
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Zvláště vhodný jako základ na hliník, vynikající
přilnavost k podkladu.
Na báze nitrokombinačných živíc. Zvlášť vhodný ako základ na hliník, vynikajúca priľnavosť k podkladu.

(400ml)
0006233060
světle šedá
svetlošedá

(4ks)

(150ml)
00064033115
červená
červená

(4ks)

(150ml)
00064033117
černá
čierna

(4ks)

(150ml)
0006033120
transparentní
transparentný

(4ks)

AUTO-K - TRANSPARENTNÍ SPREJ
AUTO-K - TRANSPARENTNÝ SPREJ
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Transparentní sprej Auto-K je lazurovací speciální výrobek k přebarvení předních, zadních a bočních světel, spoilerů, okenních tabulí, kovových a dřevěných předmětů, lamp, žárovek, keramiky, atd. Není přípustný v
předpisech o silničním provozu (STVZO).
Na báze nitrokombinačných živíc. Transparentný sprej Auto-K
je lazúrovací špeciálny výrobok k prefarbeniu predných, zadných a bočných svetiel,
spojlerov, okenných tabúľ, kovových a drevených predmetov, lámp, žiaroviek, keramiky, atď. Nie je prípustný v predpisoch o cestnej premávke (StVZO).

150ml

AUTO-K - ODSTRAŇOVAČ TRANSPARENTNÍHO SPREJE
AUTO-K - ODSTRAŇOVAČ TRANSPARENTNÉHO SPREJA
Speciální sprej. K efektivnímu odstranění transparentního spreje ze skla, světel, kovu,
keramiky atd.
POZOR!: U všech umělých hmot prověřit snášenlivost. Nanášet pouze na materiály
odolné rozpouštědlům.
Špeciálny sprej. K efektívnemu odstráneniu transparentného spreja zo skla, svetiel,
kovu, keramiky atď.
POZOR!: U všetkých plastov preveriť znášanlivosť. Nanášať len na materiály odolné
rozpúšťadlám.

150ml
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AUTO-K - SPREJ NA NÁRAZNÍKY A PLASTOVÉ DÍLY
AUTO-K - SPREJ NA NÁRAZNÍKY A PLASTOVÉ DIELY
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Sprej na nárazníky je speciálně vyvinutý na vnější i vnitřní plastové díly automobilů. Sprej na nárazníky můžete nanášet přímo na tvrdé
plastové díly vašeho automobilu poté, co jste provedli důkladné odmaštění. Pro zvýšení přilnavosti možno použít základ na plasty. Vynikající kryvost, výsledek má trvalý
charakter.
Na báze nitrokombinačných živíc. Sprej na nárazníky je špeciálne vyvinutý na vonkajšie i vnútorné plastové diely automobilov. Sprej na nárazníky môžete nanášať priamo
na tvrdé plastové diely vášho automobilu potom, čo ste vykonali dôkladné odmastenie. Pre zvýšenie priľnavosti možné použiť základ na plasty. Vynikajúca krycia schopnosť, výsledok má trvalý charakter.

(400ml)
0006233095
šedá / šedá

( 6ks)

(400ml)
0006233096
antracitová
antracitová

(6ks)

(6ks)
(400ml)
0006233097
černá / čierna

AUTO-K - LAKOVÁ TUŽKA
AUTO-K - LAKOVÁ CERUZKA
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Laková tužka je vhodná pro drobné opravy laku
např. rýhy, škrábance, oděrky. Použití je obdobné jako u laku na nehty.
Na báze nitrokombinačných živíc. Laková ceruzka je vhodná pre drobné opravy laku
napr ryhy, škrabance. Použitie je podobné ako pri laku na nechty.

(9ml)
0006433005
černá lesklá
čierna lesklá

(20ks) (9ml)
(20ks) (9ml)
0006433004
0006433021
bílá lesklá
černá matná
biela lesklá
čierna matná

(20ks) (9ml)
0006433040
bílá matná
biela matná

(20ks)
(20ks) (9ml)
0006433037
stříbrná na disky kol
strieborná na disky kolies

Na bázi akrylových pryskyřic.
Na báze akrylových živíc.

9ml
(9ml)
(20ks)
0006433066
2-vrstvý bezbarvý lak
2-vrstvový bezfarebný lak

i
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Teoretická vydatnost spreje o obsahu 400ml je cca 2m2
Teoretická výdatnosť spreja s obsahom 400ml je cca 2m2

AUTOŘADA AUTOSPREJ • AUTORADA AUTOSPREJ

AUTOSPREJ - ZÁKLADOVÁ PLNÍCÍ BARVA
AUTOSPREJ - ZÁKLADNÁ PLNIACA FARBA
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Autosprej - univerzální základová barva Auto-K
je ideální jako základová barva pro opravy nalakovaných ploch. Nástřik základovou
barvou a plnění při jednom pracovním procesu. Je univerzálně použitelná a dobře
brousitelná. Díky vysokému obsahu pevných částic jsou základovou barvou Auto-K
vyplněny póry a jemné stopy po broušení a je vytvořen stejnoměrný podklad, který je
předpokladem úspěšného nanesení krycího laku.
Na báze nitrokombinačných živíc. Autosprej - univerzálna základná farba Auto-K je
ideálna ako základná farba pre opravy nalakovaných plôch. Nástrek základnou farbou a plnenie pri jednom pracovnom procese. Je univerzálne použiteľná a dobre brúsiteľná. Vďaka vysokému obsahu pevných častíc sú základnou farbou Auto-K vyplnené
póry a jemné stopy po brúsení a je vytvorený rovnomerný podklad, ktorý je predpokladom úspešného nanesenie krycieho laku.

(150ml)
0006907004
šedá
šedá

(4ks)

(4ks)
(150ml)
0006907113
červenohnědá
červenohnedá

150ml

AUTOSPREJ - STŘÍKACÍ TMEL
AUTOSPREJ - STRIEKACÍ TMEL
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Použití: na všechny podklady jako je staré lakování, hliník, železo, ocel atd. Vhodný jako ideální prostředek mezi polyesterovým tmelem a
konečnou barvou. Zaplňuje drobné nerovnosti podkladu, lehce brousitelný.
Na báze nitrokombinačných živíc. Použitie: na všetky podklady ako je staré lakovanie,
hliník, železo, oceľ atď. Vhodný ako ideálny prostriedok medzi polyesterovým tmelom
a konečnú farbou. Zapĺňa drobné nerovnosti podkladu, ľahko brúsiteľný.
(150ml)
0006907114
šedá
šedá

(4ks)

150ml

AUTOSPREJ - PLNIČ
AUTOSPREJ - PLNIČ
Speciální sprej. Použití: jako plnící nástřik při opravných lakovacích pracích. Poskytuje
vynikající výsledek při použití následných nástřiků na bázi umělých pryskyřic, akrylových laků nebo dvouvrstvých metalických laků. Velmi dobře brousitelný, univerzálně
použitelný na polyesterové, umělopryskyřičné nebo kombi tmely.
Špeciálny sprej. Použitie: ako plniaci nástrek pri opravných lakovacích prácach. Poskytuje vynikajúci výsledok pri použití následných nástrekov na báze umelé živice, akrylových lakov alebo dvojvrstvových metalických lakov. Veľmi dobre brúsiteľný, univerzálne
použitelný na polyesterové alebo kombi tmely.

(150ml)
0006907117
béžová
béžová

(4ks)

150ml
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AUTOSPREJ - ZÁKLAD NA PLASTY
AUTOSPREJ - ZÁKLAD NA PLASTY
Na bázi polyolefinu. Použití: jako základová vrstva na všechny plastové díly nejen automobilů. Lehce stříbřitý nádech umožňuje kontrolu nástřiku.
Na báze polyolefínu. Použitie: ako základná vrstva na všetky plastové diely nielen
automobilov. Ľahko striebristý nádych umožňuje kontrolu nástreku.

(150ml)
0006907115
transparentní
transparentný

(4ks)

150ml

AUTOSPREJ - SPREJ NA DISKY KOL
AUTOSPREJ - SPREJ NA DISKY KOLIES
Na bázi nitrokombinačních pryskyřic. Použití: Díky vynikajícím vlastnostem vhodný
především jako sprej na disky kol.
Na báze nitrokombinačných živíc. Použitie: Vďaka vynikajúcim vlastnostiam vhodný
predovšetkým ako sprej na disky kolies.

(150ml)
0006907116
stříbrná
strieborná

(4ks)

150ml

AUTOSPREJ - BEZBARVÝ LAK - PRO DVOUVRSTVÉ LAKOVÁNÍ
AUTOSPREJ - BEZFAREBNÝ LAK - NA DVOJVRSTVOVÉ LAKOVANIE
Na akrylové bázi. Autosprej - 2-vrstvý bezbarvý lak Auto-K je speciálně určen pro
2-vrstvé základní metalické laky a musí být použit u všech metalických odstínů.
Na akrylovej báze. Autosprej - 2-vrstvový bezfarebný lak Auto-K je špeciálne určený
pre 2-vrstvové základné laky a musí byť použitý pri všetkých metalických odtieňov.

(150ml)
0006907003
lesklý
lesklý

(4ks)

150ml
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AUTOSPREJ - ŠKODA - AUTOŘADA
AUTOSPREJ - ŠKODA - AUTOŘADA

150ml

Rozdělení barevných odstínů: V rámci značky vozidla jsou barevné odstíny uspořádány
podle kódování odstínů, a sice vzestupně podle číslic nebo písmen.
Rozdelenie farebných odtieňov: V rámci značky vozidla sú farebné odtiene usporiadané
podľa kódovania odtieňov, a síce vzostupne podľa číslic alebo písmen.

uni odstíny - na bázi nitrokombinačních pryskyřic / uni odtiene - na báze nitrokombinačných živíc

*T7T7

0100

*9P9P

*P1P1

(150ml) 1000
(150ml) 1021
(150ml) 1026
(150ml) 1046
(150ml) 1050
(150ml) 1052
(150ml) 0199
(150ml)
(4ks) 0006907005
(4ks) 0006907007
(4ks) 0006907008
(4ks) 0006907009
(4ks) 0006907010
(4ks) 0006907011
(4ks) 0006907002
(4ks)
0006907001
sněhobílá
bílá candy
bílá matná
bílá lesklá
šedobílá
černá matná
bílá sněhová
bílá alpin
biela matná
biela lesklá
snehobiela
šedobiela
biela candy
čierna matná
biela snehová
biela alpin

*W2W2

(150ml) 4355
(150ml) 1088
(150ml) 1305
(150ml) 1999
(150ml) 4185
(150ml) 4456
(150ml) 4402
(150ml)
0006907012
(4ks) 0006907020
(4ks) 0006907013
(4ks) 0006907090
(4ks) 0006907015
(4ks) 0006907018
(4ks) 0006907021
(4ks) 0006907095
(4ks)
bílá labutí
modrá blankytná
šedomodrá tmavá
černá ebenová
bílá perlová
modrá škoda
modrá jadran
modrá laser
modrá blankytná
šedomodrá tmavá
čierna ebenová
biela labutí
biela perlová
modrá škoda
modrá jadran
modrá laser

1061

4590

*6D6D

*J3J3

*J4J4

*K4K4

(150ml) 4625
(150ml) 4628
(150ml) 4631
(150ml) 4690
(150ml) 4710
(150ml) 4620
(150ml) 5105
(150ml)
(4ks) 0006907026
(4ks) 0006907027
(4ks) 0006907028
(4ks) 0006907091
(4ks) 0006907030
(4ks) 0006907025
0006907023
(4ks) 0006907097
(4ks)
modrá arktická
modrá námořní
modrá iris
modrá safírová
modrá královská I
modrá královská II
modrá dynamic
zelená topolová
modrá arktická
modrá námorná
modrá iris
modrá zafírová
modrá kráľovská I
modrá dynamic
modrá kráľovská II
zelená topoľová

VÝPRODEJ

*C5C5

*D9D9

(150ml) 5500
(150ml) 5550
(150ml) 6006
(150ml) 6200
(150ml) 6226
(150ml)
(150ml) 5280
(150ml) 5260
(4ks) 0006907037
(4ks) 0006907038
(4ks) 0006907040
(4ks) 0006907092
(4ks) 0006907041
(4ks)
(4ks) 0006907034
(4ks) 0006907033
0006907032
zelená karibská
zelená lesní
zelená atlantic
slonová kost
zelená petrol
žlutá chromová
žlutá telecom
zelená agave
slonová kosť
zelená karibská
zelená lesná
zelená atlantic
zelená petrol
žltá chrómová
žltá telecom
zelená agáve

5179

*G2G2

6330

*8T8T

*H9H9

(150ml) 8125
(150ml) 8150
(150ml) 8151
(150ml) 8161
(150ml) 8180
(150ml) 8193
(150ml)
(150ml) 8130
(4ks) 0006907048
(4ks) 0006907050
(4ks) 0006907094
(4ks) 0006907052
(4ks) 0006907053
(4ks) 0006907054
(4ks)
(4ks) 0006907049
0006907043
červená corrida
červená sport line
červená rallye
červená ohnivá
červená stálá
červená tornado
červená šípková
žlutá taxi
červená stála
červená tornado
červená corrida
červená sport line
červená rallye
červená ohnivá
červená šípková
žltá taxi

8290

*G1G1

*3M3M

(150ml) 8530
(150ml) 8850
(150ml)
(150ml) 8302
0006907056
(4ks) 0006907058
(4ks) 0006907089
(4ks)
(4ks) 0006907057
červená romantická červená apollo
červená paprika
červená višňová
červená romantická červená apollo
červená paprika
červená višňová

Barevné odstíny jsou pouze ilustrativní a nemusejí
odpovídat skutečnosti! Pro přesný barevný odstín
využijte vzorník ŠKODA!
Farebné odtiene sú iba ilustratívne a nemusia
zodpovedať skutočnosti! Pre presný farebný odtieň
využite vzorkovník ŠKODA!
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AUTOŘADA ŠKODA • AUTORADA ŠKODA

metalické odstíny - na akrylové bázi / metalické odtiene - na akrylovej báze

9102

*1B1B

*F7F7

*W6W6

*8U8U

*3Y3Y

*Q2Q2

(150ml) 9103
(150ml) 9105
(150ml) 9151
(150ml) 9152
(150ml) 9201
(150ml) 9430
(150ml) 9451
(150ml)
0006907060
(4ks) 0006907061
(4ks) 0006907062
(4ks) 0006907063
(4ks) 0006907064
(4ks) 0006907066
(4ks) 0006907067
(4ks) 0006907070
(4ks)
šedá titan
stříbrná
stříbrná safír
modrá ledová
šedá stone
béžová sahara
hvězdná modrá
stříbrná diamant
strieborná diamant
strieborná zafír
modrá ľadová
šedá stone
šedá titán
strieborná
béžová sahara
hviezdna modrá

*D7D7

*P9P9

*9C9C

*1L1L

*U1U1

*U9U9

*U1U1

(150ml) 9590
(150ml) 9461
(150ml) 9470
(150ml) 9560
(150ml) 9570
(150ml) 9601
(150ml)
(150ml) 9595
0006907071
(4ks) 0006907077
(4ks) 0006907072
(4ks) 0006907073
(4ks) 0006907074
(4ks) 0006907075
(4ks) 0006907081
(4ks)
(4ks) 0006907078
modrá hlubinná
modrá lagunová
zelená natur
zelená paciﬁk
modrá night ﬁre
béžová atacama
tmavě zelená
zelená smaragd
modrá lagúnová
zelená natur
zelená paciﬁk
modrá hlbinná
modrá night ﬁre
béžová atacama
tmavo zelená
zelená smaragd

9460

9770

*7Q7Q

*E1E1

*2L2L

*L8L8

(150ml) 9880
(150ml) 9885
(150ml) 9891
(150ml) 9898
(150ml) 9900
(150ml) 9901
(150ml) 9910
(150ml)
0006907082
(4ks) 0006907083
(4ks) 0006907084
(4ks) 0006907086
(4ks) 0006907101
(4ks) 0006907087
(4ks) 0006907102
(4ks) 0006907088
(4ks)
cayenne
červenoﬁalová
červená hot-chilli
červená sensual
červená ﬂ amenco
granitová
šedá graphite
černá magická
cayenne
červenoﬁalová
červená hot-chilli
červená sensual
červená ﬂ amenco
granitová
šedá graﬁtová
čierna magická

BEZBARVÝ LAK
BEZFAREBNÝ LAK
Jako konečnou vrstvu je nutno
použít bezbarvý akrylový lak.
Ako konečnú vrstvu je nutné
použiť bezfarebný akrylový lak.

1K
(150ml)
0006907003
lesklý
lesklý

(4ks)

2K
(400ml)
(6ks)
0006680061
bezbarvý lesklý
bezfarbný lesklý

2K
(400ml)
(6ks)
0006680065
bezbarvý matný
bezfarbný matný

150ml

vzorník ŠKODA

obj.č.: 0006990301

Barevné odstíny jsou pouze ilustrativní a nemusejí
odpovídat skutečnosti! Pro přesný barevný odstín
využijte vzorník ŠKODA!
Farebné odtiene sú iba ilustratívne a nemusia
zodpovedať skutočnosti! Pre presný farebný odtieň
využite vzorkovník ŠKODA!
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ZNAČKOVACÍ A POPISOVACÍ SPREJE • ZNAČKOVACIE A POPISOVACIE SPREJE

BELTON - ZNAČKOVACÍ A POPISOVACÍ SPREJ - pro svislé i vodorovné značení
BELTON - ZNAČKOVACÍ A POPISOVACÍ SPREJ - pre zvislé i vodorovné značenie
Speciální kombinace pojiv. Velmi vhodný na označování např. při odesílání balíků, na
stavbách, při výkopových pracích, v lesním průmyslu. S použitím šablony je práce velmi
jednoduchá. Extrémně rychlá doba schnutí ( cca 2-3 min.), výborná krycí schopnost,
odolnost proti vodě a povětrnostním vlivům, to vše jsou důvody k tomu, aby tento sprej
byl používán právě pro označování různých povrchů.
Špeciálna kombinácia pojív. Veľmi vhodný na označovanie napr.: pri odosielaní balíkov, na
stavbách, pri výkopových prácach, v lesnom priemysle. S použitím šablóny je práca veľmi
jednoduchá. Extrémne rýchla doba schnutia (cca 2-3 min.), výborná krycia schopnosť, odolnosť voči vode a poveternostným vplyvom, to všetko sú dôvody na to, aby tento lak bol
používaný práve pre označovanie rôznych povrchov.

(500ml)
0006323560
bílá
biela

(6ks)
(6ks) (500ml)
0006323561
červená svítivá
červená svietivá

(6ks) (500ml)
(500ml)
0006323563
0006323564
modrá svítivá
žlutá svítivá
modrá svietivá
žltá svietivá

(6ks)
(500ml)
0006323562
oranžová svítivá
oranžová svietivá

500ml

(6ks)
(6ks) (500ml)
0006323565
zelená svítivá
zelená svietivá

Možnost
nástřiku všemi
směry

360°

Možnost
nástřiku všemi
směry

360°

MAX COLOR - ZNAČKOVACÍ SPREJ
MAX COLOR - ZNAČKOVACÍ SPREJ
Speciální kombinace pojiv. Použití na stavbách, při výkopových pracích, v lesním průmyslu. Extrémně rychlá doba schnutí ( cca 2-3 min.), výborná krycí schopnost, odolnost proti
vodě a povětrnostním vlivům. Speciální uzávěr pro vysoký komfort přepravy a zpracování.
Špeciálna kombinácia pojív. Použitie na stavbách, pri výkopových prácach, v lesnom priemysle. Extrémne rýchla doba schnutia (cca 2-3 min.), Výborná krycia schopnosť, odolnosť proti vode a poveternostným vplyvom. Špeciálny uzáver pre vysoký komfort prepravy a spracovania.

(6ks) (500ml)
(500ml)
(6ks)
000618-126 ÜK
000618-131 ÜK
bílá
oranžová svítivá
biela
oranžová svietivá

(6ks)
(500ml)
000618-134 ÜK
červená svítivá
červená svietivá

(6ks)
(500ml)
000618-133 ÜK
žlutá svítivá
žltá svietivá

500ml

(500ml)
(6ks) (500ml)
(6ks)
000618-135 ÜK
000618-136 ÜK
zelená svítivá
modrá svítivá
zelená svietivá
modrá svietivá
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ZNAČKOVACÍ A DOPRAVNÍ SPREJE • ZNAČKOVACIE A DOPRAVNÉ SPREJE

BELTON - ZNAČKOVACÍ SPREJ - krátkodobý
BELTON - ZNAČKOVACÍ SPREJ - krátkodobý
Speciální kombinace pojiv. S omezenou trvanlivostí.
Sprej, který po 2-3 měsících sám zmizí. Použití na stavbách, při výkopových pracích, v lesním průmyslu. Speciální uzávěr, který umožňuje nejen bezpečné skladování a přepravu,
ale i vysoký komfort při zpracování. Toho lze s výhodou využít např. ve stavebnictví, při
geodetických pracích atd.
Špeciálna kombinácia pojív. S omedzenou trvanlivosťou.
Sprej, ktorý po 2-3 mesiacoch sám zmizne. Použitie na stavbách, pri výkopových prácach, v
lesnom priemysle. Špeciálny uzáver, ktorý umožňuje nielen bezpečné skladovanie a prepravu, ale aj vysoký komfort pri spracovaní. Toho možno s výhodou využiť napr.: v stavebníctve,
pri geodetických prácach atď.

(500ml)
0006323580
bílá
biela

(6ks)

(500ml)
0006323583
červená
červená

(500ml)
0006323581
žlutá
žltá

(6ks)

(6ks)

(500ml)
0006323584
zelená
zelená

(500ml)
0006323582
oranžová
oranžová

(6ks)

500ml

Možnost
nástřiku všemi
směry

(6ks)

360°

MAX COLOR - DOPRAVNÍ A ZNAČKOVACÍ SPREJ
MAX COLOR - DOPRAVNÝ A ZNAČKOVACÍ SPREJ
Speciální kombinace pojiv. Silně krycí lak pro rychlé označení téměř každého povrchu.
Vhodný např. při označování parkovišť. S použitím šablony je práce velmi jednoduchá.
Extrémně rychlá doba schnutí (cca 10 min.), vynikající krycí schopnost. Ruční používání
není vzhledem k speciálním tryskám žádný problém. Lze je však úspěšně aplikovat s pomocí značkovacích vozíků. Je třeba kontrola kompatibility spreje s používaným vozíkem.
Špeciálna kombinácia pojív. Silne krycí lak pre rýchle označenie takmer každého povrchu.
Vhodný napríklad pri označovaní parkovísk. S použitím šablóny je práca veľmi jednoduchá.
Extrémne rýchla doba schnutia (cca 10 min.), vynikajúca krycia schopnosť. Ručné používanie nie je vzhľadom k špeciálnym tryskám žiadny problém. Možno je však úspešne aplikovať
s pomocou značkovacích vozíkov. Je potreba kontrola kompatibility spreja s používaným
vozíkom.

standard

RAL 1023

(750ml)
(6ks)
000630-1023
dopravní žlutá
dopravná žltá

RAL 9016

(750ml)
(6ks)
000630-9016
dopravní bílá
dopravná biela

750ml
alternativa

Možnost
nástřiku všemi
směry
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360°

VOZÍKY PRO ZNAČKOVACÍ A DOPRAVNÍ SPREJE • VOZÍKY PRE ZNAČKOVACIE A DOPRAVNÉ SPREJE

VOZÍK PRO DOPRAVNÍ A ZNAČKOVACÍ SPREJE
VOZÍK PRE DOPRAVNÉ A ZNAČKOVACIE SPREJE
Vozík pro spreje o velikosti 500 a 750ml. Snadné použití, stabilní v průběhu značení. Možnost použití se čtyřmi nebo pouze se dvěma kolečky. Možnost nastavení šíře nástřiku v
rozmezí 4-11cm. Vhodný jak pro značení čar rovných, tak i do „zatáček“.
Vozík pre spreje s veľkosťou 500 a 750ml. Jednoduché použitie, stabilný v priebehu značenia.
Možnosť použitia so štyrmi alebo len s dvomi kolieskami. Možnosť nastavenia šírky nástreku v
rozmedzí 4-11cm. Vhodný ako pre značenie čiar rovných, tak aj do „zákrut“.

obj.č.: 000606

VOZÍK PRO DOPRAVNÍ A ZNAČKOVACÍ SPREJE
VOZÍK PRE DOPRAVNÉ A ZNAČKOVACIE SPREJE
Vozík pro spreje o velikosti 500 a 750ml. Pro precizní značení, snadné použití, stabilní v
průběhu značení. Zvláště vhodný pro značení dlouhých úseků. Nastavení šíře nástřiku v
rozmezí 6-12cm. Vybaven směrovkou ( šipkou ) pro správné držení směru.
Vozík pre spreje s veľkosťou 500 a 750ml. Pre precízne značenie, jednoduché použitie, stabilný
v priebehu značenia. Zvlášť vhodný pre značenie dlhých úsekov. Nastavenie šírky nástreku v
rozmedzí 6-12cm. Vybavený smerovkou (šípkou) pre správne držanie smeru.

obj.č.: 000605

DRŽÁK ZNAČKOVACÍCH A DOPRAVNÍCH SPREJŮ S VODÍCÍM KOLEČKEM
DRŽIAK ZNAČKOVACÍCH A DOPRAVNÝCH SPREJOV S OTOČNÝMI KOLIESKAMI
Univerzálně použitelný plastový držák sprejů s vodícím kolečkem, pro spreje o velikosti 400-750ml. Jednoduché a komfortní použití. Vhodný jak pro značení čar rovných, tak i do „zatáček“. Není možné
nastavení šíře nástřiku.
Univerzálne použiteľný plastový držiak sprejov s vodiacim kolieskom, pre spreje o veľkosti 400-750ml. Jednoduché a komfortné použitie. Vhodný ako pre značenie čiar rovných, tak aj do „zákrut“. Nie je možné
nastavenie šírky nástreku.

Možné varianty kompatibilních
víček sprejů:
Možné varianty kompatibilných
viečok sprejov:
obj.č.: 000604
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DRŽÁKY PRO SPREJE • DRŽIAKY PRE SPREJE

DRŽÁK ZNAČKOVACÍCH A DOPRAVNÍCH SPREJŮ RUČNÍ - PISTOLE
DRŽIAK ZNAČKOVACÍCH A DOPRAVNÝCH SPREJOV RUČNÝ- PIŠTOĽ
Univerzálně použitelný plastový držák pro spreje o velikosti 400-750ml. Jednoduché a
komfortní použití.
Univerzálne použiteľný plastový držiak pre spreje o veľkosti 400-750ml. Jednoduché a komfortné použitie.

Možné varianty kompatibilních
víček sprejů:
Možné varianty kompatibilných
viečok sprejov:

obj.č.: 000603

DRŽÁK SPREJŮ UNIVERZÁLNÍ
DRŽIAK SPREJOV UNIVERZÁLNY

obj.č.: 000602

Po dohodě naplníme odstín dle Vaše přání do předplněného spreje. Minimální odběr 7 kusů sprejů.
Informujte se u obchodního zástupce nebo v sídle ﬁrmy.
Po dohode naplníme odtieň podľa Vaše priania do naplneného spreje. Minimálny odber 7 kusov sprejov.
Informujte sa u obchodného zástupcu alebo v sídle ﬁrmy.

i
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Teoretická vydatnost spreje o obsahu 400ml je cca 2m2
Teoretická výdatnosť spreja s obsahom 400ml je cca 2m2

TECHNICKÉ SPREJE • TECHNICKÉ SPREJE

BELTON - ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI
BELTON - ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI
Speciální sprej. Kvalita: Vysoce účinný odstraňovač s rozstřikovacím prostředkem propan butanem, bez olova a kadmia, málo
aromatický. Použitelný téměř na všechny povrchy jako je zdivo, dřevo, kov, asfalt atd. Dózu řádně protřepte, až se míchací kuličky
budou volně pohybovat. Při práci zopakujte. Dózou pohybujte ve vzdálenosti 25-30 cm souběžně a křížově. Povrch silně nastříkejte
a nechte působit. Vyzkoušejte nejprve snášenlivost podkladu se sprejem. Po několika minutách špachtlí nebo savým papírem (u
grafﬁti) odstranit největší nečistoty, poté ještě jeden nástřik a mokrým hadrem (u grafﬁti) utřít. Záleží na stupni zašpinění. Případně
opakovat. Doporučujeme používat ochranné rukavice. Pórovité podklady po nástřiku rozetřeme kartáčem a poté mokrým hadrem utřeme. Při venkovním použití (na grafﬁti) nátěr odstraníme vysokotlakým stříkacím zařízením. Pokud by se nám nepodařilo u
pórovitého zdiva grafﬁti odstranit, doporučujeme nastříkat v silné vrstvě a nechat zaschnout. Po zaschnutí se na postižené ploše
utvoří bílý ﬁlm, který zakryje špinavá místa a vytvoří izolační vrstvu. Poté provedeme nátěr disperzní barvou.
Špeciálny sprej. Kvalita: Vysoko účinný odstraňovač so striekacím prostredkom propán butánom, bez olova a kadmia, málo aromatický. Použiteľný takmer na všetky povrchy ako je murivo, drevo, kov, asfalt, atď. Dózy riadne pretrepte, až sa miešacie guličky
budú voľne pohybovať. Pri práci zopakujte. Dózou pohybujte vo vzdialenosti 25-30cm súbežne a krížovo. Povrch silne nastriekajte a
nechajte pôsobiť. Vyskúšajte najprv znášenlivosť podkladu so sprejom. Po niekoľkých minútach špachtľou alebo savým papierom
(u grafﬁtov) odstraniť najväčšie nečistoty, potom eště jeden nástrek a mokrou handrou (u grafﬁtov) utrieme. Záleží na stupni zašpinenia. Prípadne opakovať. Odporúčame používať ochranné rukavice. Pórovité podklady po nástreku rozotrieme kefou a potom
mokrou handrou vymiešame. Pri vonkajšom použití (na grafﬁti) náter odstránime vysokotlakovým striekacím zariadením. Ak by sa
nám nepodarilo u pórovitého muriva graﬁﬁti odstrániť, odporúčame nastriekať v silnej vrstve a nechať zaschnúť. Po zaschnutí sa
na postihnutej ploche utvorí biely ﬁlm, ktorý zakryje špinavé miesta a vytvorí izolačnú vrstvu. Potom vykonáme náter disperznou
farbou.

(400ml)
0006323475
transparentní
transparentný

(6ks)

(400ml)
0006640260
transparentní
transparentný

(6ks)

MAX COLOR - ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ
MAX COLOR - ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTEROV
Speciální sprej. Odstraňuje rychle a spolehlivě barvy a laky všech druhů, také ohořelé barvy, zaschlá lepidla, zaschlé těsnící
hmoty, mazací prostředky, tuky, pryskyřice, asfalt atd. Proniká hluboko do podkladu a odstraňuje nátěry od základního materiálu, aniž by ho poškodil. Chrání proti korozi, neleptá. Použití: Odstraňovač starých nátěrů z materiálů jako je sklo, keramika, dřevo,
kovy atd.
Špeciálny sprej. Odstraňuje rýchlo a spoľahlivo farby a laky všetkých druhov, tiež obhorené farby, zaschnutá lepidlá,
zaschnuté tesniace hmoty, mazacie prostriedky, tuky, živice, asfalt atď. Preniká hlboko do podkladu a odstraňuje nátery
od základného materiálu, bez toho aby ho poškodil. Chráni proti korózii, neleptá. Použitie: Odstraňovač starých náterov
z materiálov ako je sklo, keramika, drevo, kovy atď .
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TECHNICKÉ SPREJE • TECHNICKÉ SPREJE

EXTRA RAZANTNÍ
EXTRA RAZANTNÝ

RUST-OLEUM - ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ A LEPIDEL
RUST-OLEUM - ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTEROV A LEPIDIEL
Speciální sprej. Extra razantní gelový odstraňovač starých
nátěrů a lepidel, bez Metylchloridu. Velice efektivní, s velmi
rychlou účinností. Gelová forma proniká hluboko do starého nátěru, naleptá jej a nátěr je poté snadno odstranitelný
špachtlí. Při zvlášť odolných vrstvách doporučujeme postup
opakovat. V některých případech stačí starý nátěr nebo lepidlo odstranit pouze setřením hadrem.

na dotaz

Špeciálny sprej. Extra razantný gélový odstraňovač starých
náterov a lepidiel, bez Metylchloridu. Veľmi efektívny, s veľmi
rýchlou účinnosťou. Gélová forma preniká hlboko do starého náteru, naleptať ho a náter je potom ľahko odstrániteľný
špachtľou. Pri zvlášť odolných vrstvách doporučujeme postup
opakovať. V niektorých prípadoch stačí starý náter alebo lepidlo odstrániť iba zotretím handrou.

nátěr 750ml a 2,5l
náter 750ml a 2,5l

(500ml)
00062925
mléčná
mliečna

(6ks)

(750ml a 2,5l)

500ml

mléčná
mliečna

NOVINKA!

MAX COLOR - IZOLAČNÍ SPREJ
MAX COLOR - IZOLAČNÝ SPREJ
Speciální sprej. Použití: Izolační nástřik proti ﬂekům od vody
a plísní, proti kouři, sazím, nikotinu, asfaltu, dehtu, malířským
vzorům atd. Vhodný na minerální podklady, dřevo, styropor.
Špeciálny sprej. Použitie: Izolačný nástrek proti fľakom od vody
a plesní, proti dymu, sadziam, nikotínu, asfaltu, dechtu, maliarskym vzorom atď. Vhodný na minerálne podklady, drevo,
styropor.

(400ml)
0006640262
bílá
biela

(6ks)

MAX COLOR - ZINKOVÝ SPREJ
MAX COLOR - ZINKOVÝ SPREJ
Speciální sprej. Zinkový sprej je vhodný pro konstrukce ohrožené vodou nebo povětrnostními vlivy. K rychlým opravám
zinkových povrchů nebo základových barev, u nichž došlo
během svařování, bourání atd. k poškození. Také použitelný
pro potrubní vedení. Pro větší odolnost proti otěru a povětrnostním vlivům je možno po 24 hodinách přestříkat lesklým
lakem číslo 00064288017. Zinkový a zinkohliníkový sprej je vydatný, nestéká a zaručuje tak čistý a rychlý pracovní postup.
Špeciálny sprej. Zinkový sprej je vhodný pre konštrukcie ohrozené vodou alebo poveternostnými vplyvmi. K rýchlym opravám
zinkových povrchov alebo základových farieb, u ktorých došlo
počas zvárania, búrania atď. k poškodeniu. Tiež použiteľný pre
potrubné vedenia. Pre väčšiu odolnosť proti oteru a poveternostným vplyvom je možné po 24 hodinách prestriekať lesklým
lakom číslo 00064288017. Zinkový a zinkovo-hliníkový sprej je výdatný, nesteká a zaručuje tak čistý a rýchly pracovný postup.
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(400ml)
00061407
zinkový sprej
zinkový sprej

(6ks)

TECHNICKÉ SPREJE • TECHNICKÉ SPREJE

MAX COLOR - ZINKO-HLINÍKOVÝ SPREJ
MAX COLOR - ZINKOVO-HLINÍKOVÝ SPREJ
Speciální sprej. Zinkohliníkový sprej je vhodný pro konstrukce
ohrožené vodou nebo povětrnostními vlivy. K rychlým opravám zinkových povrchů nebo základových barev, u nichž
došlo během svařování, bourání atd. k poškození. Také použitelný pro potrubní vedení. Pro větší odolnost proti otěru a
povětrnostním vlivům je možno po 24 hodinách přestříkat
lesklým lakem číslo 00064288017. Zinkový a zinkohliníkový sprej
je vydatný, nestéká a zaručuje tak čistý a rychlý pracovní postup.
Špeciálny sprej. Zinkovo-hliníkový sprej je vhodný pre konštrukcie ohrozené vodou alebo poveternostnými vplyvmi. K rýchlym opravám zinkových povrchov alebo základových farieb,
u ktorých došlo počas zvárania, búrania atď. k poškodeniu.
Tiež použiteľný pre potrubné vedenia. Pre väčšiu odolnosť proti
oteru a poveternostným vplyvom je možné po 24 hodinách
prestriekať lesklým lakom číslo 00064288017. Zinkový a zinkovo-hliníkový sprej je výdatný, nesteká a zaručuje tak čistý a rýchly
pracovný postup.

RUST-OLEUM - GALVA PLUS
RUST-OLEUM- GALVA PLUS

(400ml)
(6ks)
00061417
zinko-hliníkový sprej
zinkovo-hlinikový sprej

PROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ

IDENTICKÝ S ŽÁROVÝM
POZINKOVÁNÍM

Speciální sprej. Tento sprej je vhodný k novým nástřikům nebo
rychlým opravám předmětů žárově pozinkovaných. Je vizuálně nejvíce podobný novému pozinkování. Suchý na dotek
po 15-ti minutách. Teplotní odolnost do 150˚C, testován na
310 hodin v solné lázni. Obsah zinku 54%, obsah hliníku 23%- v
suchém ﬁlmu. Použitelný při teplotách do 0˚C. Speciální tryska
zabraňuje nadměrnému vzniku stříkací mlhy, což vede ke konečné úspoře materiálu a sprej tak poskytuje větší vydatnost
ve srovnání s konkurenčními výrobky.
Špeciálny sprej. Tento sprej je vhodný k novým nástrekom alebo rýchlym opravám predmetov žiarovo pozinkovaných. Je
vizuálne najviac podobný novému pozinkovaniu. Suchý na
dotyk po 15-tich minútach. Teplotná odolnosť do 150˚C, testovaný na 310 hodín v soľnej kúpeli. Obsah zinku 54%, obsah
hliníka 23% - v suchom ﬁlme. Použiteľný pri teplotách do 0˚C.
Špeciálna tryska zabraňuje nadmernému vzniku striekacej
hmly, čo vedie ku konečnej úspore materiálu a sprej tak poskytuje väčšiu výdatnosť v porovnaní s konkurenčnými výrobkami.

(500ml)
(6ks)
00062120
zinko-hliníkový sprej
zinkovo-hlinikový sprej

500ml

NOVINKA!

MAX COLOR - FOTOLUMINISCENČNÍ SPREJ
MAX COLOR - FOTOLUMINISCENČNÝ SPREJ
Na akrylové bázi. Vhodný pro označování podlah, stěn, nouzových východů, rámů dveří, vypínačů nebezpečných míst
a všude tam, kde je třeba zabezpečit svítivost předmětů při
výpadku proudu po určitou dobu. Použití v halách, chodbách, značení požárních úseků a bezpečnostních zón. Splňuje požadavky normy DIN 67510. Jako podkladový nástřik
se doporučuje bílý matný odstín. Čím bělejší je podklad, tím
intenzivnější je luminiscenční efekt. Při absenci světla luminiscenční efekt trvá až po dobu 8-mi hodin.
Na akrylovej báze. Vhodný pre označovanie podláh, stien,
núdzových východov, rámov dverí, vypínačov nebezpečných
miest a všade tam, kde je potrebné zabezpečiť svietivosť predmetov pri výpadku prúdu po určitú dobu. Použitie v halách,
chodbách, značenie požiarnych úsekov a bezpečnostných
zón. Spĺňa požiadavky normy DIN 67510. Ako podkladový nástrek sa odporúča biely matný odtieň. Čím belší je podklad,
tým intenzívnejší je luminiscenčný efekt. Pri absencii svetla luminiscenčný efekt trvá až po dobu 8-mi hodín.

(500ml)
(6ks)
000618100
fosforová zelená
transparentní
fosforová zelená
transparentná

500ml

NOVINKA!
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MAX COLOR - RELEXNÍ SPREJ
MAX COLOR - REFLEXNÝ SPREJ
Na akrylové bázi. Vhodný pro označování všech předmětů,
u kterých je za zhoršených viditelnostních podmínek požadován reﬂexní odraz. Poskytuje reﬂexní efekt až na vzdálenost 40
metrů při osvícení reﬂektory. Vhodný na všechny typy podkladů. Rychle schnoucí – 5 minut, trvanlivost 5-12 měsíců v
závislosti na podkladu. Stačí nanést v jedné vrstvě.

(500ml)
000618000
bílá reﬂexní
bílá reﬂexná

Na akrylovej báze. Vhodný pre označovanie všetkých predmetov, pri ktorých je za zhoršených viditeľných podmienok
požadovaný reﬂexné odraz. Poskytuje reﬂexná efekt až na
vzdialenosť 40 metrov pri osvietení reﬂektory. Vhodný na všetky
typy podkladov. Rýchlo schnúce - 5 minút, trvanlivosť 5-12 mesiacov v závislosti od podkladu. Stačí naniesť v jednej vrstve.

NOVINKA!

Speciální sprej a nátěr. Poskytuje předmětům protiskluzový efekt.
Vhodný téměř na všechny podklady jako je dřevo, beton, kámen, kovy, dlažba, parkety atd. Použití na nebezpečných místech např. v halách, chodbách u bazénů, na schodech a všude tam, kde je třeba zabezpečit protiskluznost podkladu. Velmi
rychlá doba schnutí-5-10 minut. K dispozici též jako produkt pro
nátěr v balení 750ml a 5 litrů v následujících odstínech: Transparentní, RAL 1023, RAL 7001, RAL 7035, RAL 9005 – informace o
dostupnosti žádejte u obchodních zástupců nebo v sídle ﬁrmy.
Špeciálny sprej a náter. Poskytuje predmetom protišmykový
efekt. Vhodný takmer na všetky podklady ako je drevo, betón, kameň, kovy, dlažba, parkety atď. Použitie na nebezpečných miestach napr. V halách, chodbách pri bazénoch, na
schodoch a všade tam, kde je potrebné zabezpečiť protišmykovosť podkladu. Veľmi rýchla doba schnutia-5-10 minút. K
dispozícii tiež ako produkt pre náter v balení 750ml a 5 litrov v
nasledujúcich odtieňoch: Transparentné, RAL 1023, RAL 7001,
RAL 7035, RAL 9005 - informácie o dostupnosti žiadajte u obchodných zástupcov alebo v sídle ﬁrmy.

na dotaz

500ml

odstíny 500ml - sprej
odtiene 500ml - sprej

RUST-OLEUM - PROTISKLUZOVÝ SPREJ
RUST-OLEUM - PROTIŠMYKOVÝ SPREJ

nátěr 750ml a 5l - odstíny
náter 750ml a 5l - odtiene

(6ks)

(500ml)
00062410
transparentní (6ks)
transparentný

RAL 1023 (500ml)
00062444
(6ks)
žlutá dopravní
dopravná žltá

RAL 9005

00062479
černá
čierna

(750ml a 5l)
transparentní
transparentný

500ml
(500ml)
(6ks)

(750ml a 5l)

RAL 1023

žlutá dopravní
dopravná žltá

MAX COLOR - SILIKONOVÝ SPREJ
MAX COLOR - SILIKÓNOVÝ SPREJ
Kluzný a separační prostředek pro údržbu, bez tuku. Poskytuje
extrémně zatížitelný mazací ﬁlm. Použitelný jako prostředek při
tvoření plastových forem a při svařování, umožňuje dodatečné ošetření vstřikovaného výrobku. Účinný jako ochranný prostředek na kovy, plasty, kůži, chrom, odstraňuje vlhkost v elektrických zařízeních, zabraňuje elektrickým výbojům a vzniku
koroze. Teplotně odolný do 200°C, bezbarvý, bez zápachu,
bez tuku, netvoří skvrny. Použití: Pro pojezdy autosedaček,
střešních oken, okenních mechanismů atd.
Klzký a separačný prostriedok pre údržbu, bez tuku. Poskytuje
extrémne zaťažiteľný mazací ﬁlm. Použiteľný ako prostriedok
pri tvorení plastových foriem a pri zváraní, umožňuje dodatočné ošetrenie vstrekovaného výrobku. Účinný ako ochranný prostriedok na kovy, plasty, kožu, chróm, odstraňuje vlhkosť
v elektrických zariadeniach, zabraňuje elektrickým výbojom
a vzniku korózie. Teplotne odolný do 200°C, bezfarebný, bez
zápachu, bez tuku, netvorí škvrny. Použitie: Pre pojazdy autosedačiek, strešných okien, okenných mechanizmov atď .
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(400ml)
(6ks)
0006640261
transparentní
transparentná

NOVINKA!
(750ml a 5l)

RAL 7001

stříbrošedá
striebrošedá

(750ml a 5l)

RAL 7035

světle šedá
svetlošedá

(750ml a 5l)

RAL 9005

černá
čierna

TECHNICKÉ SPREJE • TECHNICKÉ SPREJE

SPRAY TEC - ČISTIČ BRZD
SPRAY TEC - ČISTIČ BŔZD
Vysoce účinný speciální čistič pro všechny díly brzd a spojek. Ideální pro čištění brzdových dílů, spojek a převodovek.
Vysoko účinný špeciálny čistič pre všetky diely bŕzd a spojok.
Ideálny pre čistenie brzdových dielov, spojok a prevodoviek.
(500ml)
(6ks)
0006235021
transparentní
transparentná

500ml

SPRAY TEC - MAZACÍ TUK
SPRAY TEC - MAZACÍ TUK
Vysoce účinné mazadlo, chrání proti korozi a opotřebení.
Použití pro auto: střešní okna, závěsná zařízení, ložiska, klouby, atd. Ostatní možné použití: zámky, panty, převodovky,
řetězy, ozubená kola, pojezdy, lodě, atd.
Vysoko účinné mazadlo, chráni proti korózii a opotrebovaniu. Použitie pre auto: strešné okná, závesné zariadenia, ložiská, kĺby, atď. Ostatné možné použitie: zámky, pánty, prevodovky, reťaze, ozubené kolesá, pojazdy, lode, atď.

(400ml)
0006235011
bílá
biela

(6ks)

(400ml)
0006235050
transparentní
transparentný

(6ks)

SPRAY TEC - LEPIDLO VE SPREJI
SPRAY TEC - LEPIDLO V SPREJI
Univerzální lepidlo, lepí rychle a spolehlivě. Vhodný pro :
pěnové materiály, umělou hmotu, gumu, kůži, textil, kov,
lakovaný plech, dřevo, skelnou vatu, ﬁlc, kartón, papír, keramiku, atd.
Univerzálne lepidlo, lepí rýchlo a spoľahlivo. Vhodný pre: penové materiály, plast, gumu, kožu, textil, kov, lakovaný plech,
drevo, sklenú vatu, ﬁlc, kartón, papier, keramiku, atď.
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SPRAY TEC - SUPER ČISTÍCÍ SPREJ
SPRAY TEC - SUPER ČISTIACI SPREJ
Pěnový čistič pro interiér a exteriér, fantastická čistící síla.
Vhodný pro: sklo, lakované plochy, umělou hmotu, polstrování, gumu, chrom a porcelán, snáší se se všemi druhy gumy
a umělých hmot.
Penový čistič pre interiér a exteriér, fantastická čistiaca sila.
Vhodný pre: sklo, lakované plochy, plast, polstrovanie, gumu,
chróm a porcelán, znáša sa so všetkými druhmi gumy a plastov.

(500ml)
0006235020
bílá pěna
biela pena

(6ks)

500ml

SPRAY TEC - UVOLŇOVAČ - ROZPOUŠTĚČ RZI
SPRAY TEC - UVOĽŇOVAČ - ROZPÚŠŤAČ HRDZE
Odstraňuje spolehlivě špínu, oleje a plochy znečištěné tuky.
Uvolňuje rychle zarezlé šrouby, panty, matky, atd. Extrémně
vzlínavý. Vynikající kluzné a mazací vlastnosti. Dlouhodobá
ochrana proti korozi, nadměrnému tření a opotřebování, odstraňuje skřípání. Je teplotně odolný. Použití: Jako uvolňovač
a mazací prostředek.
Odstraňuje spoľahlivo špinu, oleje a plochy znečistené tukmi.
Uvoľňuje rýchlo zhrdzavené skrutky, pánty, matky, atď. Extrémne vzlínavá. Vynikajúce klzné a mazacie vlastnosti. Dlhodobá
ochrana proti korózii, nadmernému treniu a opotrebovaniu,
odstraňuje škrípanie. Je teplotne odolný. Použitie: Ako uvoľňovač a mazací prostriedok.

(400ml)
0006235013
transparentní
transparentný

(6ks)

(400ml)
0006235012
transparentní
transparentný

(6ks)

SPRAY TEC - VAZELÍNOVÝ SPREJ
SPRAY TEC - VAZELÍNOVÝ SPREJ
Nejvyšší mazací síla a nejlepší ochrana proti korozi. Mazání a
údržba okenního a dveřního kování, zahradního nářadí, dřevěných a umělohmotných dílů, antén, jakož i kovových dílů.
Najvyššia mazacie sila najlepšia ochrana proti korózii. Mazanie a údržba okenného a dverového kovania, záhradného
náradia, drevených a umelohmotných dielov, antén, ako aj
kovových dielov.
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SPRAY TEC - MULTIFUNKČNÍ MAZACÍ PTFE SPREJ
SPRAY TEC - MULTIFUNKČNÝ MAZACÍ PTFE SPREJ
Mazací prostředek pro vysoký výkon a extrémní tepelné zatížení. Industriální použití jako např. pohony, stroje, motory,
řetězové pily, ložiska, nářadí, závity, zásuvky, atd. Obsahuje
teﬂon. Vhodný též pro oblasti použití jako je: auto, jízdní kola
a volný čas.
Mazací prostriedok pre vysoký výkon a extrémne tepelné zaťaženie. Industriálne použitie ako napr.: pohony, stroje, motory,
reťazové píly, ložiská, náradie, závity, zásuvky, atď. Obsahuje
teﬂón. Vhodný tiež pre oblasti použitia ako je: auto, bicykle a
voľný čas.

(400ml)
0006235030
transparentní
transparentný

(6ks)

UNIVERÁLNÍ
POUŽITÍ

SPRAY TEC - MĚDĚNÝ SPREJ - MAZADLO
SPRAY TEC - MEDENÝ SPREJ - MAZADLO
Mazací prostředek pro teplotně vysoce zatížené mazací
plochy zabraňuje zabržďování. Vhodný pro zadní strany brzdových destiček, vedení, pera, závity svíček, závity šroubů u
výfuků, disků kol atd.
Mazací prostriedok pre teplotne vysoko zaťažené mazacie plochy zabraňuje zabrzďovaniu. Vhodný pre zadnej strany brzdových doštičiek, vedenie, perá, závity sviečok, závity skrutiek u
výfukov diskov kolies atď .

i

(400ml)
0006235040
měděná
medená

(6ks)

Teoretická vydatnost spreje o obsahu 400ml je cca 2m2
Teoretická výdatnosť spreja s obsahom 400ml je cca 2m2
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1K FILL IN - Předplněný sprej pro rozpouštědlové barvy
1K FILL IN - Predplnený sprej pre rozpúšťadlové farby
Pro běžné plničky sprejů.
Předplněné dózy s volným rozstřikovacím prostředkem a dalšími pomocnými látkami.
Dózy mohou být plněny lakem podle přání zákazníka přímo od prodejce (zhruba 100 ml).
Doporučujeme však, aby takto plněné spreje byly co nejdříve spotřebovány.
Pre bežné plničky sprejov.
Naplnené dózy s voľným striekacím prostriedkom a ďalšími pomocnými látkami. Dózy
môžu byť plnené lakom podľa priania zákazníka priamo od predajcu (zhruba 100 ml).
Odporúčame však, aby takto plnené spreje boli čo najskôr spotrebované.

standardní plnění

(400ml)
00064233979
transparentní
transparentný

(6ks)

(400ml)
00064233977
transparentní
transparentný

(6ks)

pro běžné plničky sprejů

1K FILL IN - Předplněný sprej pro vodouředitelné barvy
1K FILL IN - Predplnený sprej pre vodouriediteľné farby
Pro běžné plničky sprejů.
Předplněné dózy s volným rozstřikovacím prostředkem a dalšími pomocnými látkami.
Dózy mohou být plněny lakem podle přání zákazníka přímo od prodejce (zhruba 100 ml).
Doporučujeme však, aby takto plněné spreje byly co nejdříve spotřebovány.
Pre bežné plničky sprejov.
Naplnené dózy s voľným striekacím prostriedkom a ďalšími pomocnými látkami. Dózy
môžu byť plnené lakom podľa priania zákazníka priamo od predajcu (zhruba 100 ml).
Odporúčame však, aby takto plnené spreje boli čo najskôr spotrebované.

standardní plnění

pro běžné plničky sprejů

NOVINKA!
1K FILL iN - Předplněný sprej pro dvoukomponentní rozpouštědlové barvy s konvertorem
1K FILL iN - Predplnený sprej pre dvojkomponentné rozpúšťadlové farby s konvertorom
Pro běžné plničky sprejů.
Předplněné dózy s volným rozstřikovacím prostředkem a dalšími pomocnými látkami
včetně konvertoru, který umožňuje plnění dvoukomponentních barev (2K) bez nutnosti
použití tvrdidla. Dózy mohou být plněny lakem podle přání zákazníka přímo od prodejce
(zhruba 100 ml). Doporučujeme však, aby takto plněné spreje byly co nejdříve spotřebovány.
Pre bežné plničky sprejov.
Naplnené dózy s voľným striekacím prostriedkom a ďalšími pomocnými látkami vrátane
konvertora, ktorý umožňuje plnenie dvojkomponentných farieb (2K) bez nutnosti použitia
tvrdidla. Dózy môžu byť plnené lakom podľa priania zákazníka priamo od predajcu (zhruba 100 ml). Odporúčame však, aby takto plnené spreje boli čo najskôr spotrebované.

standardní plnění
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pro běžné plničky sprejů

(400ml)
0006233974
transparentní
transparentný

(6ks)

NOVINKA!

PŘEDPLNĚNÉ SPREJE • PREDPLNENÉ SPREJE

1K FILL CLEAN - Předplněný sprej - jednokomponentní pro rozpouštědlové barvy
1K FILL CLEAN - Predplnený sprej - jednokomponentný pre rozpúšťadlové farby
Pro plničky FILL CLEAN.
Předplněné dózy s volným rozstřikovacím prostředkem a dalšími pomocnými látkami.
Dózy mohou být plněny lakem podle přání zákazníka přímo od prodejce (zhruba 100
ml). Doporučujeme však, aby takto plněné spreje byly co nejdříve spotřebovány. Speciálně určen pro plničku Fill Clean systému - pro plnění sprejů bez nutnosti čištění.
Pre plničky FILL CLEAN.
Naplnené dózy s voľným striekacím prostriedkom a ďalšími pomocnými látkami. Dózy
môžu byť plnené lakom podľa priania zákazníka priamo od predajcu (zhruba 100 ml).
Odporúčame však, aby takto plnené spreje boli čo najskôr spotrebovali. Špeciálne určený pre plničku Fill Clean systému - pre plnenie sprejov bez nutnosti čistenia.

bez nutnosti čištění!

(400ml)
00064233975
transparentní
transparentný

(6ks)

pro plničku FILL CLEAN

1K FILL CLEAN - Předplněný sprej - jednokomponentní pro vodouředitelné barvy
1K FILL CLEAN - Predplnený sprej - jednokomponentný pre vodouriediteľné farby
Pro plničky FILL CLEAN.
Předplněné dózy s volným rozstřikovacím prostředkem a dalšími pomocnými látkami.
Dózy mohou být plněny lakem podle přání zákazníka přímo od prodejce (zhruba 100
ml). Doporučujeme však, aby takto plněné spreje byly co nejdříve spotřebovány. Speciálně určen pro plničku Fill Clean systému - pro plnění sprejů bez nutnosti čištění.
Pre plničky FILL CLEAN.
Naplnené dózy s voľným striekacím prostriedkom a ďalšími pomocnými látkami. Dózy
môžu byť plnené lakom podľa priania zákazníka priamo od predajcu (zhruba 100 ml).
Odporúčame však, aby takto plnené spreje boli čo najskôr spotrebovali. Špeciálne určený pre plničku Fill Clean systému - pre plnenie sprejov bez nutnosti čistenia.

bez nutnosti čištění!

(400ml)
0006682077
transparentní
transparentný

(6ks)

pro plničku FILL CLEAN

Po dohodě naplníme odstín dle Vaše přání do předplněného spreje. Minimální odběr 7 kusů sprejů.
Informujte se u obchodního zástupce nebo v sídle ﬁrmy.
Po dohode naplníme odtieň podľa Vaše priania do naplneného spreje. Minimálny odber 7 kusov sprejov.
Informujte sa u obchodného zástupcu alebo v sídle ﬁrmy.

i

Teoretická vydatnost spreje o obsahu 400ml je cca 2m2
Teoretická výdatnosť spreja s obsahom 400ml je cca 2m2
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PŘEDPLNĚNÉ SPREJE • PREDPLNENÉ SPREJE

2K FILL IN - Předplněný sprej - dvoukomponentní pro rozpouštědlové barvy
2K FILL IN - Predplnený sprej - dvoukomponentný pre rozpúšťadlové farby
Pro běžné plničky sprejů.
Předplněný sprej pro rozpouštědlové barvy s volným rozstřikovacím prostředkem a dalšími pomocnými látkami včetně tužidla obsahujícího izokyanáty. K plnění dvoukomponentních krycích laků, např. polyuretanů. Sprej má na spodní části vývod patrony s tužidlem, která se před použitím prorazí speciálním spouštěčem, který je součástí spreje.
Pre bežné plničky sprejov.
Naplnená sprej pre rozpúšťadlové farby s voľným striekacím prostriedkom a ďalšími
pomocnými látkami vrátane tužidla obsahujúceho izokyanáty. Na plnenie dvojkomponentných krycích lakov, napr. polyuretánov. Sprej má na spodnej časti vývod patróny s tužidlom, ktorá sa pred použitím prerazí špeciálnym spúšťačom, ktorý je súčasťou
spreja.

standardní plnění

(400ml)
0006690450
transparentní
transparentný

(6ks)

pro běžné plničky sprejů

Víčko spreje se
spouštěčem
Viečko spreja
so spúšťačom

Aktivační
spouštěč
Aktivačný
spúšťač

Nasazení
spouštěče na
spodek spreje,
- proražení patrony.
Nasadenie
spúšťača na
spodok spreja,
- prerazenie patróny.

SADA VÍČEK FILL CLEAN
SADA VIEČOK FILL CLEAN
Pro plničky FILL CLEAN.
Umožnuje plnění předplněných 1K a 2K FILL IN sprejů na plničce sprejů FILLCLEAN. Při
použití těchto víček bez nutnosti čištění.
Pre plničky FILL CLEAN.
Umožňuje plnenie naplnených 1K a 2K FILL IN sprejov na plničke sprejov FILLCLEAN. Pri
použití týchto viečok bez nutnosti čistenia.

bez nutnosti čištění!

(400ml)
0006990246

(1ks)

Po dohodě dodáváme další typy předplněných sprejů jak 1K tak i 2K. Informujte
se u našich obchodních zástupců nebo v sídle firmy.
Po dohode dodávame ďalšie typy predplnených sprejov ako 1K tak aj 2K.
Informujte sa u našich obchodných zástupcov alebo v sídle firmy.
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PŘEDPLNĚNÉ SPREJE • PREDPLNENÉ SPREJE

Všeobecné výhody systému

Všeobecné výhody systému

Definice FillClean systému:
FillClean je profesionální plnící systém pro plnění sprejových dóz
v originálním barevném odstínu bez potřeby čištění.

Definícia FillClean systému:
FillClean je profesionálny plniaci systém pre plnenie sprejových dóz
v originálnom farebnom odtieni bez potreby čistenia.

FillClean: jedinečná plnící technologie
Patentovaná, v praxi ověřená FillClean plnící technologie umožňuje plnění předplněných sprejů FillClean bez nutnosti čištění při použití sady
víček FillClean i sprejů Fill In. Základem systému je pneumatická FillClean
plnička sprejů. Tato technologie funguje ve spolupráci FillClean plničky
a předplněných sprejů, které jsou koncipovány pro potřeby jednotlivých
lakovacích systémů různých výrobků:

FillClean: jedinečná plniaca technológia
Patentovaná, v praxi overená FillClean plniaca technológia, ktorá umožňuje plnenie predplnených sprejov FillClean bez nutnosti čistenia pri použití
sady viečok FillClean aj sprejov Fill In. Základom systému je pneumatická
FillClean plnička sprejov. Táto technológia funguje v spolupráci FillClean
plničky a predplnených sprejov, ktoré sú koncipované pre potreby jednotlivých lakovacích systémov rôznych výrobkov.

• 1K FillClean pro vodouředitelné laky
• 1K FillClean pro rozpouštědlové laky
• 2K FillClean - dvoukomponentní předplněný sprej; nutno vybrat pro
konkrétní lakovací systém k tomu určený 2K FillClean předplněný sprej

• 1K FillClean pre vodouriediteľné laky
• 1K FillClean pre rozpúšťadlové laky
• 2K FillClean - dvojkomponentný predplnený sprej; nutné vybrať pre
konkrétny lakovací systém k tomu určený, 2K FillClean predplnený sprej.

Předplněný sprej FillClean je naplněn namíchaným originálním barevným odstínem. FillClean systém podporuje aktivně:

Predplnený sprej FillClean je naplnený namiešaným originálnym farebným odtieňom. FillClean systém podporuje aktívne

• obchodníky s barvami
• zpracovatele
• průmysl

• obchodníkov s farbami
• spracovateľa
• priemysel

Univerzálně použitelný jak pro systémy na bázi vody, tak i pro rozpouštědlové systémy.

Univerzálne použiteľný ako pre systémy na báze vody, tak aj pre rozpúšťadlové systémy.

Další podstatné výhody systému

Ďalšie podstatné výhody systému

•
•
•
•

• Zobrazenie plneného odtieňa na priesvitnom viečku.
• Jednoduché poskytovanie služieb bez nutnosti čistenia.
• Istota pri plnení.
• Redukcia ohrozenia zdravia. Žiadny kontakt pokožky s lakom, riedidlom,
rozpúšťadlom, výparmi, atď
• Úspora času a nákladov.
• Žiadne čistenie.
• Krátky čas naplnenia. Max 25s.
• Zodpovedá VOC predpisom.
• Nové obchodné príležitosti.

•
•
•
•
•

Zobrazení plněného odstínu na průsvitném víčku.
Jednoduché plnění bez nutnosti čištění.
Jistota při plnění.
Redukce ohrožení zdraví. Žádný kontakt pokožky s lakem, ředidlem,
rozpouštědly, výpary, atd.
Úspora času a nákladů.
Žádné čištění.
Krátký plnící čas. Max 25s.
Odpovídá VOC předpisům.
Nové obchodní příležitosti.

Plnička sprejů FILL CLEAN

základová deska - obj. číslo: 0006990242
(nutno objednávat zvlášť)

Slouží pro stabilní umístění plničky na podklad.
Slúži pre stabilné umiestnenie plničky na podklad.
obj. číslo: 0006990245
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PLNÍCÍ SYSTÉM FILL CLEAN • PLNIACI SYSTÉM FILL CLEAN
Postup při plnění spreje 1K (jednokomponentního)
1.

2.

Namíchaný odstín jetřeba promíchat.

4.

3.

Plnící víčko nasadit na vytlačovací válec tak, aby
bylo řádně zajištěno.

5.

6.

8.

Otočný talíř uvnitř plničky posunout
směrem nahoru tak, aby dóza byla
v plničce zafixována.

10.

9.

12.

Dózu promíchat a vyzkoušet odstín.
Ventil prostříknout dnem vzhůru.

Instruktážní video naleznete na našich webových stránkách
www.makocolor.cz v sekci „tipy a rady“.
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Odebrat válec a víčko.

Dvířka plničky zavřít směrem doprava.

11.

Nasadit trysku.

Dózu s namíchaným odstínem ve válci
vložit do plničky FillClean.

Naplnit namíchaný odstín do
víčka spreje.

Na dózu nasadit plnící válec, do něj
zatlačit víčko spreje FillClean.

7.

Okraj víčka přitlačit a pevně usadit.

Plnící víčko zůstane ve víčku spreje
a zobrazuje tak namíchaný odstín.

Inštruktážne video nájdete na našich webových stránkach
www.makocolor.cz v sekcii „tipy a rady“.

TRYSKY • TRYSKY

obj. číslo

barva / farba

tryska / tryska

balení / balenie

000659200123

bílá-hnědá / biela-hnedá

pro slabé linky / pre slabé linky

10

000659200125

bílá-oranžová / biela-oranžová

pro značkování / pre značkovanie

10

000659200126

bílá-černá / biela-čierna

pro obrysy, čáry / pre obrysy, čiary

10

000659200128

bílá-zlatá / biela-zlatá

pro velké obrysy a čáry, pro rozstřik
/ pre veľké obrysy a čiary, pre rozstrek

10

000659200130

bílá-modrá / biela-modrá

pro značkování a větší rozstřik
/ pre značkovanie a väčší rozstrek

10

000659200132

bílá-růžová / biela-růžová

pro plnění a rychlý nástřik
/ pre plnenie a rychlý nástrek

10

000659200135

bílá-šedá / biela-šeda

pro obrysy a tenké čárky
/ pre obrysy a tenké čiarky

10

000659200137

bílá-hnědá / biela-hnedá

pro roztřik / pre roztrek

10

000659200140

černá s dlouhou tryskou
/ čierna s dlhou tryskou

000659200154

černá-žlutá / čierna-žltá

pro značkování a rozstřik
/ pre značkovanie a rozstrek

10

000659200169

červená-černá / červená-čierna

pro značkování a roztřik
/ pre značkovanie a rozstrek

10

000659200175

bílá-zlatá / biela-zlatá

pro roztřik a stínování
/ pre rozstrek a tieňovanie

10

000659200188

černá-černá / čierna-čierna

10

10

Kompletní sortiment trysek naleznete na našich webových stránkách v sekci produkty.
Kompletný sortiment trysiek nájdete na našich webových stránkach v sekcii produkty.
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PRODEJNÍ STOJANY • PREDAJNÉ STOJANY

Nabízíme široký výběr prezentačních stojanů.
Ten správný pro vás bude vybrán na základě osobního jednání.
Kontaktujte nás!

Možnost kombinace velikosti sprejů
Možnost dvou variant šířky:

1.

Výška = 230cm
Šířka = 105cm
Hloubka = 50cm

2.

Výška = 230cm
Šířka = 68cm
Hloubka = 50cm

Výška = 200cm
Šířka = 48cm
Hloubka = 31cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPREJE • PRÍSLUŠENSTVO PRE SPREJE

DRŽÁK SPREJŮ UNIVERZÁLNÍ
DRŽIAK SPREJOV UNIVERZÁLNY
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obj.č.: 000602

MAX COLOR TMELY • MAX COLOR TMELY

MAX COLOR - TMELY
MAX COLOR - TMELY
Zásadní novinka v našem sortimentu: dvousložkové polyesterové tmely, které se mohou pochlubit tou nejvyšší kvalitou. Jsou
vyráběny renomovaným světovým výrobcem. Byly vyvinuty přímo pro náš trh na základě intenzivního testování a požadavků profesionálů. Pochopitelně jsou ale určeny všem zákazníkům, kteří chtějí vynikající kvalitu za velmi přijatelnou cenu.
Zásadné novinka v našom sortimente: dvojzložkové polyesterové tmely, ktoré sa môžu pochváliť tou najvyššou kvalitou.
Sú vyrábané renomovaným svetovým výrobcom. Boli vyvinuté priamo pre náš trh na základe intenzívneho testovania a
požiadaviek profesionálov. Pochopiteľne sú ale určené všetkým zákazníkom, ktorí chcú vynikajúcu kvalitu za veľmi prijateľnú
cenu.
Nabízíme tyto varianty / Ponúkame tieto varianty:
UNI - univerzální tmel na tmelení větších a středních nerovností, vynikající přilnavost na většině povrchů
JEMNÝ- tmel na tmelení menších a středních nerovností, pro dokončovací práce
DŘEVO - tmel na tmelení menších až velkých nerovností a pórů zvláště na dřevě, bílý s červeným tvrdidlem
VLÁKNO - tmel na tmelení zvlášť velkého rozsahu s obsahem skelného vlákna
ALU - tmel na tmelení nerovností, rýh a pórů, především na galvanicky pozinkovaných a hliníkových podkladech, laminátech atd.
FINAL – stříkací tmel pro zaplnění rýh a pórů po broušení, možno použít i jako plnič pod vrchní barvu
BUMPER - tmel k vyplnění prohlubní a rýh na plastových dílech, které jsou ohroženy otřesy a nárazy - elastický
KAROS - tmel na tmelení větších a středních nerovností, vynikající přilnavost, zvláště na karosériích automobilů, atd.
LAMINOVACÍ SOUPRAVA - pro opravy děr, prasklin, prorezavělých míst s vysokým požadavkem na pevnost
UNI - univerzálny tmel na tmelenie väčších a stredných nerovností, vynikajúca priľnavosť na väčšine povrchov
JEMNÝ- tmel na tmelenie menších a stredných nerovností, pre dokončovacie práce
DREVO - tmel na tmelenie menších až veľkých nerovností a pórov zvlášť na dreve, biely s červeným tvrdidlom
VLÁKNO - tmel na tmelenie zvlášť veľkého rozsahu s obsahom skleného vlákna
ALU - tmel na tmelenie nerovností, rýh a pórov, predovšetkým na galvanicky pozinkovaných a hliníkových podkladoch,
laminátoch atď.
FINAL - striekací tmel pre zaplnenie rýh a pórov po brúsení, možno použiť aj ako plnič pod vrchnú farbu
BUMPER - tmel na vyplnenie priehlbín a rýh na plastových dieloch, ktoré sú ohrozené otrasy a nárazy - elastický
KAROSA - tmel na tmelenie väčších a stredných nerovností, vynikajúca priľnavosť, zvlášť na karosériách automobilov, atď.
LAMINOVACIA SÚPRAVA - pre opravy dier, prasklín, prehrdzavených miest s vysokým požiadavkom na pevnosť

MAX COLOR - TMEL UNI
MAX COLOR - TMEL UNI
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; kovové podklady podléhající korozi opatřit antikorozním základem, důležité především v exteriéru; šedý, červené tvrdidlo.
Dvojzložkový univerzálny polyesterový tmel určený na tmelenie stredných a
väčších nerovností, vynikajúca priľnavosť na väčšine povrchov, predovšetkým na kov, oceľ, kameň, betón, drevo, atď.; pretierateľný, pre vnútorné i
vonkajšie použitie; kovové podklady podliehajúce korózii ošetriť antikoróznym
základom, dôležité predovšetkým v exteriéri; sivý, červené tvrdidlo.

MAX COLOR - TMEL DŘEVO
MAX COLOR - TMEL DREVO
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; bílý, červené tvrdidlo.
Dvojzložkový polyesterový tmel určený na tmelenie malých až veľkých nerovnostiach rýh a porovať; Špeciálne vyvinutý pre maliarov a lakovníkov; vynikajúca
priľnavosť na väčšine povrchov, predovšetkým na drevo alebo prípadne kov,
oceľ, kameň, betón, atď.; Vynikajúci pre drevené okná, dvere, rámy atď.; jemná
štruktúra s vysokou tixotropiou zaručuje veľmi ľahkú spracovateľnosť, brúsiteľnosť
a jemnú vrchnú plochu po prebrúsení; pretierateľný; pre vnútorné i vonkajšie použitie; biely, čiervené tvrdidlo.

tmel + tvrdidlo

192g+8g
0004798002
šedá / šedá

(1ks)

tmel + tvrdidlo

485g+15g
0004798005
šedá / šedá

(1ks)

tmel + tvrdidlo

1950g+50g
0004798020
šedá / šedá

(1ks)

tmel + tvrdidlo

192g+8g
0004796002
bílá / biela

(1ks)

tmel + tvrdidlo

485g+15g
0004796005
bílá / biela

(1ks)

tmel + tvrdidlo

1950g+50g
0004796020
bílá / biela

(1ks)
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MAX COLOR TMELY • MAX COLOR TMELY

MAX COLOR - TMEL JEMNÝ
MAX COLOR - TMEL JEMNÝ
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.; jemná 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; kovové podklady podléhající korozi opatřit antikorozním základem, důležité především v exteriéru; bílý,
červené tvrdidlo.
Dvojzložkový jemný univerzálny polyesterový tmel určený na tmelenie malých a stredných nerovností, rýh a pórov; vynikajúcu priľnavosť na väčšine
povrchov, predovšetkým na kov, oceľ, kameň, betón, drevo, atď.; jemná
štruktúra zaručuje veľmi ľahkú spracovateľnosť, brúsenie a jemnú vrchnú plochu po prebrúsení; pretierateľný; pre dokončovacie práce na tmely s hrubšou štruktúrou; pre vnútorné i vonkajšie použitie; kovové podklady podliehajúce korózii opatriť antikoróznym základom, dôležité predovšetkým v exteriéri;
biely, červené tvrdidlo.

tmel + tvrdidlo

192g+8g
0004797002
bílá
biela

(1ks)

tmel + tvrdidlo

485g+15g
0004797005
bílá
biela

(1ks)

tmel + tvrdidlo

1950g+50g
0004797020
bílá
biela

(1ks)

MAX COLOR - TMEL ALU
MAX COLOR - TMEL ALU
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.; kovové podklady
podléhající korozi opatřit antikorozním základem, důležité především v exteriéru; šedostříbrný, červené tvrdidlo.
Dvojzložkový polyesterový tmel určený na tmelenie nerovností, rýh a pórov; vynikajúcu priľnavosť na väčšine povrchov, predovšetkým na galvanicky pozinkovaných a hliníkových podkladoch, laminátoch, ocele, atď.; kovové podklady podliehajúce korózii ošetriť antikoróznym základom, dôležité predovšetkým
v exteriéri; šedostrieborny, červené tvrdidlo.

tmel + tvrdidlo

485g+15g
(1ks)
0004426005
šedostříbrná
šedástrieborná

MAX COLOR - TMEL VLÁKNO
MAX COLOR - TMEL VLÁKNO
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 sklolaminátu; vysoká plnící
schopnost, možnost vytvoření pevné, silné vrstvy; lehká zpracovatelnost a
vylepšené vlastnosti při broušení; není vhodný na pozinkované a hliníkové
podklady; zelený, červené tvrdidlo.
Dvojzložkový polyesterový tmel určený na tmelenie zvlášť veľkého rozsahu alebo na premostenie slabých alebo prehrdzavených miest a dier; vysoký obsah
skleného vlákna; vynikajúcu priľnavosť na kove a sklolamináte; vysoká plniaca
schopnosť, možnost vytvorenia pevnej, silnej vrstvy; ľahká spracovateľnosť a
vylepšené vlastnosti pri brúsení; nie je vhodný na pozinkované a hliníkové podklady; zelený, červené tvrdidlo.
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tmel + tvrdidlo

192g+8g
0004389002
zelená
zelená

(1ks)

tmel + tvrdidlo

485g+15g
0004389005
zelená
zelená

(1ks)

MAX COLOR TMELY • MAX COLOR TMELY

MAX COLOR - STŘÍKACÍ TMEL PLNÍCÍ FINAL
MAX COLOR - STRIEKACÍ TMEL PLNIACI 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 použít 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.
Dvojzložkový polyesterový striekací tmel určený pre zjednotenie povrchu medzi tmelenými a netmelenými miestami alebo pre vyrovnanie
povrchov na karosériách a dieloch; k zaplneniu rýh a stôp po brúsení;
možné použiť aj ako plnič pod vrchnú farbu; vhodný na kov, oceľ, drevo,
dvojzložkové tmely atď.; nie je vhodný na pozinkované a hliníkové podklady; rýchloschnúci s výbornými plniacimi vlastnosťami; vrchná vrstva
tmelu sa vyznačuje kompaktnou plochou bez pórov.

tmel + tvrdidlo

1200g + 50g
0004521015
šedá
šedá

(1ks)

1,25kg

MAX COLOR - TMEL BUMPER
MAX COLOR - TMEL BUMPER
Dvousložkový polyesterový tmel je určený k vyplnění prohlubin a rýh na plastových dílech,které jsou ohroženy otřesy a nárazy. Je vysoce elastický, se
skvělou přilnavostí, což jej umožňuje tmelit přímo na díl bez základu. Je odolný
vlivům ředidel, kyselého prostředí a soli. Vhodné použití na následujících podkladech: umělé hmoty (z vyjímkou polietylenu a teﬂonu), železo, pozinkovaný
plech, hliník, akrylové dvoukomponentní plniče, stará barva, dřevo, beton
atd. Pro vnitřní i venkovní použití.
Dvojzložkový polyesterový tmel je určený na vyplnenie priehlbín a rýh na
plastových dieloch, ktoré sú ohrozené otrasy a nárazy. Je vysoko elastický, s
vynikajúcou priľnavosťou, čo umožňuje lepenie priamo na diel bez základov.
Je odolný voči pôsobeniu riedidiel, kyslého prostredia a soli. Vhodné použitie
na nasledujúcich podkladoch: plasty (okrem polyetylénu a teﬂónu), železo,
pozinkovaný plech, hliník, akrylátové dvojzložkové plnivá, staré farby, drevo,
betón atď.

tmel + tvrdidlo

485g+15g
0004998005
tmavě šedá
tmavo šedá

(1ks)

NOVINKA!

MAX COLOR - TMEL KAROS
MAX COLOR - TMEL KAROS
Dvousložkový polyesterový tmel určený na tmelení středních a větších nerovností, zejména na karosériích automobilů, strojů, konstrukcí atd. Vynikající
přilnavost na většině povrchů, především na kov, ocel, kámen, beton, dřevo
atd. Přetíratelný. Pro vnitřní i venkovní použití.
Dvojzložkový polyesterový tmel určený na tmelenie stredných a väčších nerovností, najmä na karosériách automobilov, strojov, konštrukcií atď. Výborná
priľnavosť na väčšine povrchov, najmä kovov, ocele, kameňa, betónu, dreva
atď. Pretierateľné. Pre vnútorné a vonkajšie použitie.

tmel + tvrdidlo

485g+15g
0004898005
šedá
šedá

(1ks)

NOVINKA!
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MAX COLOR TMELY • MAX COLOR TMELY

MAX COLOR - LAMINOVACÍ SOUPRAVA
MAX COLOR - LAMINOVACIA SÚPRAVA
Dvousložková polyesterová opravná laminovací souprava. Vynikající přilnavost na většině povrchů. Používá se na opravu děr, prasklin, prorezavělých
míst, velkých prohlubní atd., s vysokým požadavkem na pevnost. Skelná tkanina po nasycení opravnou pryskyřicí vytvoří pevný podklad pro nanášení
dalších vrstev tmelů.
Dvojzložková polyesterová opravná laminácia. Výborná priľnavosť na väčšine povrchov. Používa sa na opravu dier, prasklín, hrdzavých miest, veľkých
výklenkov atď., S vysokou náročnosťou na pevnosť. Sklenená tkanina po nasýtení opravnou živicou tvorí pevný podklad na nanášanie ďalších vrstiev
cementu.

tmel + tvrdidlo

242g+8g
0004247002
medová
medová

(1ks)

NOVINKA!
MAX COLOR - TUŽIDLA
MAX COLOR - TUŽIDLA

8g
(1ks)
0004124662
červená / červená

15g
(1ks)
0004147924
červená / červená

50g
(1ks)
0004147926
červená / červená

VZORNÍK TMELŮ - NA DOTAZ
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DODACÍ PODMÍNKY, KONTAKTY • DODACIE PODMIENKY, KONTAKTY

Dodací a platební podmínky
1. Minimální hodnota objednávky 2.500 Kč bez DPH - dopravné v ceně.
Při nedodržení minimální objednávací hodnoty manipulační příplatek 110 Kč/ zásilka.
2. Platební podmínky
a) v hotovosti
b) fakturou - zákazníci s řádně uzavřenou kupní smlouvou

Kontakty:
obchodní zástupci mako color s.r.o:
obchodní zástupce západní, střední a jižní Čechy
obchodní zástupce Praha a střední Čechy, produktový
manažer pro sortiment lišt pro podlaháře
obchodní zástupce střední, severní a východní Čechy
obchodní zástupce Morava a Slovensko
obchodní ředitel

tel.: +420 737 239 004
tel.: +420 737 239 007
tel.: +420 737 239 008
tel.: +420 737 239 005
tel.: +420 731 650 660

mako color s.r.o.

direct color s.r.o.

Ledce 289, 330 11 Třemošná
tel: +420 377 958 671, 2

Bratislavská 79, areál Satina, 902 01 Pezinok
tel: +421 949 888 959

mobil kancelář: +420 737 239 009
mobil sklad: +420 731 650 669
e-mail: obchod@makocolor.cz
mako@makocolor.cz
reklamace: data@makocolor.cz

mobil 1: +421 949 888 959
mobil 2: +421 948 066 833
e-mail: obchod@directcolor.sk
reklamace: obchod@directcolor.sk

vše o nás na

vše o nás na

www.makocolor.cz

www.directcolor.sk

