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FASÁDNÍ BARVY
Popis artiklu

Objem
balení

Kusů
na paletě

Obj. č.

cena balení
v Kč bez DPH 21%

Fasádní akrylátová barva podle DIN,
fasádní nátěr odolný proti povětrnostním vlivům
odolnost proti oděru za mokra DIN EN 13300 třída 2,
třída kryvosti 2, v kvalitě Airless
pro vnitřní i venkovní použití
Ochrana proti řasám strana 5.1

bílá, matná,
paropropustná,
odolná proti stárnutí
spotřeba cca 5-7 m2/l

10,0 l

40

4103

511 Kč

40
24

4203
4204

646 Kč
971 Kč

4901
4902
4903
4904

452 Kč
798 Kč
1 411 Kč
2 058 Kč

Speciální siloxanová fasádní barva CREASIL,
vodoodpudivý fasádní nátěr s dobrou kryvostí,
velmi odolný proti povětrnostním vlivům,
odolnost proti oděru za mokra DIN EN 13300 třída 2,
třída kryvosti 2,
zušlechtěná silikonem
Ochrana proti řasám strana 5.1
bílá, matná, odolná nárazovému dešti,
odolná proti oděru,
paropropustná
s nízkým pnutím
spotřeba cca 6-8 m2/l

10,0 l
15,0 l

Silikonová fasádní barva,
na bázi polysiloxanové emulze podle DIN 18363,
matná fasádní barva špičkové kvality, ředitelná vodou,
difúzní, s velmi dobrou přilnavostí na
minerálních podkladech
oděr za mokra: třída 2
kontrastní poměr: třída 1 (6,5 m²/l)
Integrovaná ochrana proti plísním, řasám a houbám

bílá, samočistící,
intenzivně odpuzuje déšť

spotřeba cca 6-8 m2/l

2,5 l
5,0 l
10,0 l
15,0 l

-Seite 3.1 -

120
80
40
24
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PENETRACE A PŘÍPRAVNÉ NÁTĚRY
Popis artiklu

Objem
balení

Kusů
na paletě

Obj. č.

60

5503

cena balení
v Kč bez DPH

Tiefgrund LF,
slouží k penetrování jemnoporézních, savých
a slabě pískujících podkladů. Rovněž se používá
ke snížení savosti a zpevnění podkladu.
Pod další vrstvy všech produktů s disperzními,
sádrovými a cementovými pojivy.
Na plochy stěn a stropů z betonu,
cementových a vápenocementových omítek,
zdiva, sádry, cementovláknitých desek
a savých disperzních omítek a na
nátěry barvami.

ředitelný vodou
pro vnitřní i venkovní použití
spotřeba cca 8-10 m2/l

10,0 l

423 Kč

Tiefgrund LH,
je rozpouštědlový penetrační prostředek s kopolymerizátem
na bázi styrolu a testeru kyseliny akrylové jako pojivem.

Má zpevňující hloubkové účinky a výborně se hodí
k základním nátěrům a zpevňování kritických podkladů.
Tiefgrund LH je vhodný jako hloubková penetrace a bariéra
pro staré, povrchově pískující omítky a minerální podklady.
Dále slouží k penetrování ploch po smytí nebo mechanickém
či chemickém odstranění starých nátěrů, pokud na podkladu
ulpěly zbytky tapet či lepidel.
Tiefgrund LH je odolný povětrnostním vlivům, snadno se zpracovává,
je rychleschnoucí, s dobrou difúzní prostupností.
rozpouštědlový, má hloubkové
účinky, pro venkovní použití
2
spotřeba cca 8-10 m /l

1,0 l
5,0 l
10,0 l

-Seite 4.1 -

480
120
60

5701
5702
5703

221 Kč
727 Kč
1 144 Kč
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PENETRACE A PŘÍPRAVNÉ NÁTĚRY
Popis artiklu

Objem
balení

Kusů
na paletě

Obj. č.

cena balení
v Kč bez DPH

Omítkový přípravný nátěr,
jemně strukturovaný adhezní přípravný nátěr,
s podílem jemně mletého křemene, pro šlechtěné
a strukturované omítky na minerálních podkladech,
pro lehčené konstrukční desky,
pro vnitřní i venkovní použití, DIN EN13300,
odolnost proti oděru za mokra třída 2

bíle pigmentovaný,
odolný povětrnostním vlivům,
difúzní, velmi dobrá přilnavost
spotřeba cca 5-7 m2/l

10,0 l
15,0 l

40
24

4803
4804

523 Kč
788 Kč

120
80
40
24

2201
2202
2203
2204

252 Kč
420 Kč
725 Kč
1 039 Kč

Pigmentovaný základní nátěr,
vodou ředitelná, bíle pigmentovaná základní
nátěrová hmota pro zvýšení přilnavosti a pevnosti
podkladu a k regulaci jeho savosti pod následné
vrstvy.

dostatečná hloubka penetrace
pro vnitřní i venkovní použití

2,5 l
5,0 l
10,0 l
15,0 l

-Seite 4.2 -
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BARVY NA SOKLY, PROTI PLÍSNÍM, NA ZNAČENÍ TRAVNATÝCH PLOCH
Popis artiklu

Objem
balení

Kusů
na paletě

Obj. č.

120
80

4701
4702

336 Kč
588 Kč

40

4603

999 Kč

120
80
- 40

2101
2102
2103

301 Kč
555 Kč
893 Kč

cena balení
v Kč bez DPH 21%

Barva na beton a sokly,
světlostálá disperzní barva, odolná proti
povětrnostním vlivům, pro maximální namáhání
ve vnitřním i venkovním prostředí.

171 světle šedá
172 kamenná šedá
181 čokoládová hnědá
182 oříšková hnědá
101 bílá
spotřeba cca 6-7 m2/l

2,5 l
5,0 l

Barva na značení travnatých ploch C 2005,
vodová značkovací barva na bázi přírodních plniv,
neškodná pro člověka a zvířata,
biologicky odbouratelná. Certifikát LGA.
bílá, ekologická, s dobrou přilnavostí
k travnímu pažitu, nežíravá
poměr směsi až 1:5 s vodou

PE kanystr

15,0 kg

Protiplísňová barva
Speciální nátěrová barva vytvářející dlouhodobý
ochranný film proti plísním, řasám a mechu
v interiérech, odolnost proti oděru třída 2
podle DIN EN 13300
odolná proti oděru, s vysokou kryvostí,
bez rozpouštědel, nízkoemisní

spotřeba cca 6,5 m2/l

2,5 l
5,0 l
10,0-Seite
l

5.1

