AktivLak S1002

Barvy nejvyšší kvality

1. smrk / smrek / natúr

2. borovice / borovica / fenyö

3. dub tmavý / tmavý dub / sötét tölgy

4. zlatý dub / zlatý dub / arany tölgy

5. cedr / céder / cédrus

6. pinie / pínia / pínia

ProAktiv

ProAktiv

Festékek csúcsminőségben

ProAktiv

+

AktivLak S1002

+

AktivLak S1002

na chaty a chalupy
nyaralókra és hétvégi házakra

9. tis / tis / tiszafa

10. teak / teak / tikfa

k lesklým velkoplošným nátěrům chat, oken, plotů,
pergol .....
na lesklé veľkoplošné nátery chát, okien, plotov, pergol
nagy fafelületek fényes bevonására: faházak, ablakok,
kerítések, pergolák

11. henessy / henessy / henessy

12. meruňka / marhuľa / svédvörös

ProAktiv

ProAktiv

+

AktivLak S1009

+

AktivLak S1009

Vydatnost/Výdatnosť/Kiadósság: 7 – 11 m2/l. Balení/Balenie/Kiszerelés: 0,6 l, 2,5 l

AktivLak S1119
13. cherry / cherry / cherry

14. třešeň / čerešňa / cseresznye

AktivLak S 1300
K lesklým nátěrům dřeva, překližek, parket,palubek
a korku. Zaschlý nátěr vykazuje vyšší odolnost
chemickým vlivům...
Na lesklé nátery dreva, preglejok, parkiet, palubiek
a korku. Zaschnutý náter vykazuje vyššiu odolnosť
voči chemickým vplyvom
Fafelületek fényes, tartós bevonására, pl.: parketta,
hajópadló, parafa stb. A száraz bevonat jól ellenáll
különböző vegyszereknek.

Vydatnost/Výdatnosť/Kiadósság: 6 – 10 m2/l. Balení/Balenie/Kiszerelés: 0,35 l, 0,6 l, 2,5 l

8. dub / dub / tölgy

7. kaštan / gaštan / gesztenye

Vydatnost/Výdatnosť/Kiadósság:10 – 14m2/1 l
Balení/Balenie/Kiszerelés: 0,5 l – 24 odstínů/24 színárnyalat

epoxidový lak dvousložkový epoxidový
lak dvojzložkový
kétkomponensű epoxilakk

k lesklým nátěrům dřevěných předmětů , dřevěné
podhledy, poličky, obložení stěn a stropů
na lesklé nátery drevených predmetov, drevené
podsady, poličky, obloženie stien a stropov
fafelületek fényes bevonására, polcok, lambéria,
faburkolatok, ereszaljak festésére

AktivLak S1009

lihové mořidlo - liehové moridlo - szeszes fapác
k probarvování a zvýraznění kresby přírodního dřeva do matných
odstínů dřevin. Jednotlivé odstíny mořidel je možné vzájemně
míchat a získávat tak nové odstíny.
na prefarbovanie a zvýraznenie kresby prírodného dreva do matných
odtieňov. Jednotlivé odtiene moridiel je možné vzájomne nešať a
získávať tak nové odttiene.
A fafelület megszínezésére, a fa erezetének kiemelésére, matt fa
jellegű színárnyalatokban. Az egyes színárnyalatok egymással is
keverhetőek így új egyedi színeket kapunk.

univerzální lak - univerzális lakk

15. červený / červený / piros

16. mahagon světlý / svetlý mahagón/ világos mahagóni

17. mahagon / mahagón / mahagóni

18. tropický mahagon / tropický mahagón/ trópusi mahagóni

ProAktiv

ProAktiv

+

AktivLak S1119

+

AktivLak S1119

na lodě - na lode - csónaklakk
k lesklým nátěrům lodí a sportovního náčiní ze dřeva
a kovů, které je vystaveno celoročně dešti a vlhkosti
na lesklé nátery lodí a športového náradia z dreva
a kovov, ktoré sú vystavené celoročne dažďu a vlhkosti
csónakok és sportszerek fényes bevonására, amelyek
fából vagy fémbõl készülnek és az egész év folyamán
esőnek vagy nedvességnek vannak kitéve

Vydatnost/Výdatnosť/Kiadósság: 7 – 10 m2/l. Balení/Balenie/Kiszerelés: 0,6 l, 2,5 l

AktivLak S1051
19. ořech / orech / dió

20. hněď tmavá / tmavo hnedá / sötétbarna

Vydatnost/Výdatnosť/Kiadósság: 12 – 14m2/1 l
Balení/Balenie/Kiszerelés: set 1,4 kg, set 3,5 kg

21. palisandr / palisander / paliszander

22. čerň eben/ eben / ében

23. jedle / jedľa / jegenyfenyö

24. modř / modrá / kék

ProAktiv

ProAktiv

mořidla a laky nejvyšší kvality

+

AktivLak S1051

+

AktivLak S1051

epoxidový lak - epoxilakk
k lesklým tvrdým nátěrům nábytku, stropních podhledů,
korku ,dřevovláknitých desek, překližek...
na lesklé tvrdé nátery nábytku, stropných podhľadov,
korku, dřevovláknitých dosák, preglejok...
fényes és kemény bevonatot képez bútoron, parafán,
farostlemezen, faborításokon...

Vydatnost/Výdatnosť/Kiadósság: 6 – 10m2/l. Balení/Balenie/Kiszerelés: 0,35 l, 0,6 l, 2,5 l

www.kittfort.cz

CZ - Vzorník mořidel Proaktiv na smrkovém dřevě. Při moření jiných druhů dřevin počítejte s odchylkou. SK - Vzorkovník moridiel Proaktiv je na smrekovom drevu. Pri morení iných drevín počítajte s odchýľkou. HU - A Proaktiv pácok színmintái lucfenyön vannak. Más fafajta pácolása esetén eltérés lehetséges.
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