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PRIMALEPIDLO Profi®

Primalepidlo je univerzální disperzní lepidlo, k lepení
keramických, skleněných, dřevěných a umělohmotných
obkládaček, dlažeb v interiérech, mozaikových parket
a lehčeného polystyrenu. Vhodné podklady: beton,
pórobeton, sádrokarton atd. 

Balení: tuba 250 g, 310 ml kartuš, kelímek 400 g, 2 kg, 4 kg
Odstín: 0100 bílý
Lepení: polystyrénových podhledů, dekoračních lišt a ozdobných

doplňků 
Aplikace: špachtle, zubová stěrka
Vydatnost: 150 - 250 g/m2 – dle typu lepení
Čas na zpracování: 45 minut při teplotě +20 °C.
Povrchové zaschnutí: povrchové zaschnutí do 30 min., dokonalé vytvrzení po 24 hod.

při teplotě +20 °C

TAPETA®

tekuté a práškové lepidlo 
na tapety
Lepidlo Tapeta je tradiční tekuté lepidlo určené k lepení
papírových tapet na zdivo, omítky, dřevo, dřevotřísky,
umakart a jiné podklady zbavené nesoudržných čás�,
nečistot a mastnot. Je připraveno k přímému použi�,
v případě potřeby řidšího provedení je možné lepidlo ředit .
Balení: láhev 1 kg, 3 kg (prášková 250 g)
Aplikace: malířská štětka
Vydatnost: 100 g/1 m2

Bordura®

Lepidlo Bordura je speciální tekuté lepidlo k lepení
dekoračních bordur na papír, zdivo, omítky, dřevo,
dřevotřísky, umakart a jiné podklady. Lepidlo je
připravené k okamžité aplikaci.
Balení: 450 g
Lepení: papírové bordury
Aplikace: malířská štětka, štětec
Vydatnost: 100 g/1 m2

Tapetování a lepení dekorativních bordur

Lepení polystyrenových podhledů a lišt
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ALUKSYL®
vypalovací silikonová barva
Vypalovací silikonové barvy k nátěrům, kamen,
rour od kamen, výfuků a míst kde dochází
k vysokým teplotám do 500 °C.
Ods�ny: stříbrný, černý, měděný 
Balení: 80g, 400g, Spray 400ml

Opravy kamen, krbových vložek a kouřovodů

Vysoce účinné prostředky k čištění krbů a kamen

STŘÍBŘENKA
nespalitelný hliníkový
nátěr
Stříbřenka  je určena pro nátěry kamen,
kouřovodů, topných těles, výfuků a jiných
předmětů s maximální povrchovou  teplotou do
500°C. 
Balení: 100 g

Čistič skel krbů a kamen
Extra silný prostředek speciálně vyvinutý pro rychlé a kvalitní vyčištění
skel krbů a krbových kamen. Lze použít i na odmaštění skla vaší trouby,
kuchyňského grilu, fritovacích hrnců atd. Na větší mastnoty a připálené
tuky na fritézách a pánvích doporučujeme řešit ponorem do předem
připravené lázně. Přípravek je k čištěným povrchům šetrný a dodá jim
lesk a zanechá příjemnou svěží vůni.

Čistící ubrousky
Vlhčené ubrousky na čistění skel krbů a krbových kamen, dále je možné

použít k vyčištění nerezových čás� grilů, keramických desek a skla
pečící trouby. Ubrousky jsou napuštěny speciálním čis�čem, který je

šetrný k povrchům a dodává jim lesk.

Balení:  rozprašovač 500 ml, dóza 50 čis�cích ubrousků

Foto 1: silně znečištěné
sklo – původní stav

Foto 2: naneste pomocí
rozprašovače na místa,
která potřebujete očistit a
nechte působit cca. 3 min.

Foto 3:  jednoduše 
setřete a vyleštěte 
kuchyňskou papírovou
utěrkou

Foto 4: čisté průzračné
sklo - výsledek po 
čištění
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Dekorativní syntetické barvy
Barvy jsou určeny jako vrchní nátěry dřeva a kovů pro vnitřní,
venkovní prostředí. Před použi�m barvy řádně promíchejte,
podle potřeby případně přefiltrujte a nanášejte štětcem, nebo
sprejem na čistý, suchý a odmaštěný povrch.

Balení: Plech. obaly 80 g, 300 g, sprej 400 ml, 3 kg
Odstíny: stříbrná 0910, zlatá 0960, měděná 0340
Aplikace: štětec, sprej
Vydatnost: 0,6- 0,8 m2/100 g štětcem 

1,2 m2/ 400 ml – sprej
Zasychání: 12 hod. do stupně 1

Dekorace vánočních a upomínkových předmětů

Unikolky® Dekor
Barvy určené k dekoračním nátěrům a výrobě vánočních ozdob,
adventních věnců, dekoračních a upomínkových předmětů ze
dřeva, plastu, kovů, skla, keramiky a dalších. Barvy vykazují velmi
dobrou přilnavost a všechny ods�ny jsou vzájemně mísitelné.
Unikolky Dekor nabízí 5 nejžádanějších ods�nů vánočních barev,
tři speciální laky s perleťovým efektem a matný lak.

Balení: 5 barev, 3 laky s perle� + matný lak zdarma
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AKCE 15+1 ks ZDARMA od 1. 12. 2015 do 31. 3. 2016

Uvedené výrobky a novinky objednávejte prostřednictvím vašich velkoobchodních partnerů. V případě že tyto výrobky nevedou, kontaktujte 
našeho obchodní zástupce, který vám poradí, kde tyto výrobky objednat: Kittfort Praha s.r.o.,  tel.: 315 687 592, info@kittfort.cz, www.kittfort.cz.

Obchodní zástupce Čechy: Sabina Radicsová, tel.: 724 322 171. Obchodní zástupce Morava: Pavel Šusta, tel.: 720 212 800.
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NOVÉ BALENÍ
s odnosným ouškem

Sádra bílá modelářská
Univerzální sádra určená pro modelářské práce a hluboké
opravy stěn a stropů před malováním.
Balení: 1kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg
Zpracovatelnost: 8–12 min.

Sádra šedá stavební
Stavební sádra určená pro vodoinstalační, elektroinstalační,
stavební a topenářské práce.
Balení: 1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg
Zpracovatelnost: 10–15 min.

PRAKTICKÉ BALENÍ

s odnosným ouškem PRAKTICKÉ BALENÍ

s odnosným ouškem

Plastická sádra

Malířská sádrová stěrka + tmel 2
v 1. k vyrovnání a vytmelení
trhlin a drobných otvorů ve
zdivu, sádrokartónu a také
k plošnému stěrkování stěn
a stropů před před malováním
v interiérech.
Balení: 1 kg
Zpracovatelnost: 45–60 min.
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Sádra Praktik
Sádra Prak�k – nová generace sádry 
– jednoduše si odstřihňete jednu porci 
(300 g) a smíchejte se 150ml vody a je to!
Lehce zamícháte a vše je připraveno ke
tmelení od 1 mm – 10 cm! 
Čas na zpracování 20 min.

Výhody:
1. Oproti sádře i po

zaschnutí –
lehce
přebrousíte!

2. Skvělý tmel a
sádra v jednom. 

3. Rozděleno na
porce – ostatní
nespotřebované
porce zůstávají
neotevřené.

Balení: 900 g
(3 x 300g)

Cenově velmi 

podobné sádře

bíle

POROVNEJTE SI!

AKCE 15+1 ZDARMA
od. 1. 12. 2015 - 31. 3. 2016

Při objednání výrobků 
v uvedeném termínu

• sádra bílá 1 kg
• sádra šedá 1 kg 

• plastická sádra 1 kg
• sádra praktik 900 g

po skupinovém balení 15ks,
najdete vždy 1ks ve 

skupinovém balení ZDARMA
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