KITTFORT
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Tmely, lepidla, technické kapaliny

Dřevokitt Proﬁ
Vysoce jemný krémovitý
tmel k opravám
dřeva

Balení: 250 g

Šamotová
výmazová hmota
k opravám
vyzdívky
topenišť

Balení: 1 kg

Sklenářský tmel
Proﬁ

Balení:
310 ml kartuš, 700 g, 1 kg, 2 kg

Voskový tmel
Proﬁ

Rudokitt Proﬁ
pastovitý žáruvzdorný
tmel k opravám topenišť

Balení: 1,8 kg

Primalepidlo Proﬁ
univerzální disperzní lepidlo

Balení:
tuba 250 g,
310 ml kartuš,
400 g, 2 kg, 4 kg

Balení: BOX 32 ks

TAPETA

Bordura®

TRIOMAX®

tekuté a práškové
lepidlo na tapety

tekuté lepidlo
na bordury

Extra silný čistič
odpadů a potrubí

Balení: 250 g, 1 kg, 3 kg

Balení: 450 g

Balení: 500 ml

Odrezovač EX

Barvožrout®

bezoplachový
odrezovací prostředek
se stabilizátorem
účinku

vysoce účinný univerzální gelový
odstraňovač nátěrů
INKA

Balení:
500 g, 1 kg, 5 kg,
rozprašovač 500 g

NOV

Balení: 500 g, spray 500 ml

www.kittfort.cz

Napouštěcí olej
Nábytek & Dřevo
směs přírodních olejů
pro ochranu
a zvýraznění
kresby dřeva

Balení: 0,5 L, 2,5 L,
400 ml spray
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Jen z COLORLINE®
28 základních odstínů
a bílé můžete nabídnout
svým zákazníkům
88 nejžádanějších
moderních odstínů.

Balení: 200g tester, 1,5 kg, 4 kg, 7+1 kg ZDARMA

Jaké výhody nabízí COLORLINE® systém
našim prodejcům a zákazníkům
n vysoká kvalita nátěrů, která zaručuje velmi dobrou kryvost
a vydatnost již v první vrstvě!
n základní + akční cenové zvýhodnění oproti konkurenci, které
umožní vytvoření Vaší vyšší marže na našich nátěrech
a tónovacích barvách
n kvalitní obdelníkové obaly nabízí maximální využití
prodejní plochy
n zvolené obaly rozměrově vyhovují pro malování přímo z obalu
18 cm válečkem s mřížkou – platí tedy naše doporučení „Jen
otevři a maluj“
n u Colorline® natónovaných nátěrů - přicházíme s podstatně
vyšší odstínovou nabídkou oproti konkurenčním nátěrům, při
podobné skladové zásobě na prodejně s naším systémem
nabídnete celkem 88 odstínů na vzorkovnici při 28 odstínech
+ bílé skladem.
n s našimi barvami máte vyšší pravděpodobnost, že si zákazník
opravdu vybere u Vás – velmi široká nabídka barev.
n zajímavý a nový design obalů, stojanů a propagačních
materiálů

Proč se stát prodejcem COLORLINE® barev?
n odlišení se od Vašich konkurentů ve městě – nová nabídka,
nové odstíny, jiné zboží do sezóny 2016
n vylepšení obchodní marže na tomto druhu zboží
v sezóně 2016-2017
n jistota kvality a známost značky COLORLINE®, naše tónovací
barvy znáte 18 let, vyzkoušejte náš kompletní sortiment
interiérových a tónovacích barev COLORLINE®

...svět barev bez hranic

Připravili jsme pro vás dvě
varianty jak prezentovat barvy
Colorline® právě ve vaší prodejně.
Varianta 1
Vzorkovnice prostorová
65 x 95 cm - opěrný + závěstný systém
Vzorkovnice nabízí reálné nátahy našich
barev v celkové šíři 88 odstínů.
K dispozici ZDARMA: při objednání
alespoň 20 ks natónovaných nátěrů
Colorline®. Doporučujeme: při první
objednávce objednat i Colorline® bílý 2 ks
pro možné míchání a ponížení odstínů
natónovaných barev.
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Varianta 2
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Kiwi

Liči

plný tón

1:1 s bílou

plný tón
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Zlatý písek
plný tón

1:1 s bílou

Stojan Colorline®
(š x h x v): 66 x 43 x 228 cm
včetně vzorkovnice
Nabízí výběr 10-ti
nejprodávanějších
odstínů v 4 kg balení.
Odstíny: Vanilka, Caffé Latte,
Slunečnice, Pomeranč,
Mandarinka, Azurová,
Korálová červeň,
Vínová Bordeaux, Horská louka,
Aloe Vera+ Bílá.

1:1 s bílou

Skořice
plný tón

1:1 s bílou

Při prvním objednání
10 odstínů a bílé
v celkovém
množství 44 ks

PRODEJNÍ
STOJAN ZDARMA

27

28

Cappuccino

Latté Macchiato

BONUS PROGRAM
Balení
200 g tester
1,5 kg
4 kg
7+1 kg

ks/bal.
6 ks
4 ks
1 ks
1 ks

body
2 body
2 body
1 bod
1 bod

www.kittfort.cz

BONUS VARIANTA 2
Regál

44 bodů
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COLORLINE®
tekutá malířská tónovací barva
Je vyrobena ze světlostálých pigmentů a je určena
k tónování všech malířských, disperzních, akrylátových
a klihových barev pro vnitřní i vnější použití. S barvou
v plném tónu je možné pracovat také,
ale jen v interiérech a je
nutné počítat s větším
počtem nátěrů.
Vyrábí se ve 21
základních odstínech.
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KOFOLAA
ZDARM

Balení: 100 g,
250 g, 500 g

BONUS PROGRAM
Balení
100 g
250 g
500 g

ks/bal.
8 ks
6 ks
6 ks

body
2 body
2 body
2 body

nápoj
Kofola
Kofola
Kofola
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COLORLINE® bílý malířský nátěr
Otěruvzdorný vnitřní malířský nátěr s výbornou kryvostí.
Používá se pro malování stěn a stropů v interiérech.
Vzhled nátěru je matný.

n bělost 87%
n otěruvzdorný
n vysoce kryvý
n paropropustný
n připravený k malování v bílém
odstínu nebo pro míchání
s natónovanými nátěry a také
pro tónování do jakéhokoliv
ostínu

BONUS PROGRAM

Balení: 200 g tester, 1,5 kg, 4 kg,
7+1 kg, 15+3 kg, 30 kg

Balení
200 g tester
1,5 kg
4 kg
7+1 kg
15+3 kg
30 kg

ks/bal.
6 ks
4 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

body
2 body
2 body
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod

...svět barev bez hranic

premium
omyvatelný malířský nátěr

Je akrylátový disperzní omyvatelný nátěr pro interiéry
s požadavky na vysokou odolnost nátěru pro náročné prostory.
Nátěr je lehce omyvatelný, při náhodném znečištění je možné
skvrnu odstranit vlhkým hadříkem. Nátěr je paropropustný
a matnýJe dostupný bílý nebo v 9 moderních barevných
odstínech.
Bílá I Fehér I Бял I Alb

Azurová I Azúr kék I Светло синьо I Azuriu

Vanilka I Vanília I Ванилия I Vanilie

Korálová červeň I Korálpiros I Коралово червено I Roșu coral

Caﬀé La e I Кафе Лате

Vínová Bordeaux I Bordeaux I Винено червено I Bordeaux

Slunečnice I Napraforgó I Слънчоглед I Floarea Soarelui

Horská louka I Hegyi mező I Планинска ливада I Pășune montană

Mandarinka I Mandarin I Мандарина I Mandarină

Aloe Vera I Алое Вера

Vydatnost: 10-11m²/L
Balení: 2,5L

BONUS PROGRAM
Balení
2,5L

ks/bal.
1 ks

body
2 body

metallic eﬀect
COLORLINE® METALLIC EFFECT je dekorativní disperzní vrchní
omyvatelný nátěr. Nejvhodnější je aplikace ve dvou a více vrstvách
na sjednocený a barevně jednotný podklad. Nátěr s kovovým
metalickým vzhledem nabízíme v 9 různých odstínech.

Stříbrná I Silver

Modrá I Blue

Zlatá I Gold

Fialová I Purple

Bronzová I Bronze

Zelená I Green

Červená I Red

Černá I Black

Růžovoﬁalová I Lilac

BONUS PROGRAM REGÁL

BONUS PROGRAM
Vydatnost: 5- 7m²
Balení: 0,75L

Balení
0,75 L

ks/bal.
2 ks

body
2 body

www.kittfort.cz

Balení
CL Premuim 2,5 l
CL Effect 0,75 l
Celkem

ks
24
24
48

body
48 bodů
24 bodů
72 bodů
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THERMOLINE®

2

12 mrstvě

termoizolační a antikondenzační vnitřní malířský nátěr

év
v jedn

THERMOLINE® je vodouředitelný, omyvatelný
malířský nátěr naplněný speciálními skleněnými
dutými mikrokuličkami. Thermoline® je nátěr
s vysokou bělostí, kryvostí a antikondenzačními
a tepelně izolačními vlastnostmi určený pro použití
v interiéru. Nátěr je paropropustný a odstraňuje
pocit ze studené zdi. Skleněné mikrokuličky díky
svému sférickému tvaru výrazně brání usazování
prachu a nečistot.

Odzkoušení
funkce barvy
makety domů opatřeny nátěry
Colorline® a Thermoline®.
Čas spuštění zahřívání v 10:00 hod.

Snímky termokamery
maket domů

Balení: 4 kg

Co způsobuje tyto výjimečné
vlastnosti nátěru Thermoline?
Odlišné plnivo
n Skleněný povrch velmi dobře
odráží teplo
n Vakuum - nejlepší izolant
Barva obsahuje skleněné, vakuem naplněné,
mikrokuličky o velikosti 70 - 100 μm.

Rozdíl v propustnosti tepla
po 5 minutách.

Rozdíl v propustnosti tepla
po 10 minutách.

BONUS PROGRAM
Balení
4 kg

ks/bal.
1 ks

body
2 body

...svět barev bez hranic

BONUSOVÁ KARTA

2016–2017

Bonusy a body

(od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017)
Bohemia sekt 0,75L ................................................. 19 bodů
Kapsle Dolce Gusto ................................................. 23 bodů
Fernet Stock 0,5L ..................................................... 29 bodů
Kofola plechovka 24x0,25L .................................. 34 bodů
Becherovka 0,5L ....................................................... 35 bodů
Pepsi plechovka 24x0,25L..................................... 42 bodů
Gambrinus plechovka 24x0,33L ........................ 48 bodů
Ballantines Whisky 0,7L ........................................ 49 bodů
Tullamore Dew Whisky 0,7L ................................ 50 bodů
Fernet Stock 1L ...........................................................51 bodů
Becherovka 1L ........................................................... 52 bodů
Alkohol tester ............................................................ 79 bodů
Red Bull 24x0,25L ................................................... 99 bodů
Rémy Martin koňak 0,7L....................................... 100 bodů
Auto kompresor ..................................................... 190 bodů
Autokamera ............................................................ 190 bodů
Kávovar Dolce Gusto ............................................ 190 bodů
Tablet ....................................................................... 390 bodů

SBÍREJTE BODY za prodeje výrobků KITTFORT
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Bohemia sekt
0,75L

Získejte tablet, kávovar, kameru nebo mnoho dalších cen

Kapsle Dolce Gusto
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Fernet Stock
0,5L
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24x Kofola 0,25 l
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Becherovka 0,5 L
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Pepsi 24x0,33L
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Gambrinus
24x0,33L
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Ballantines Whisky
0,7L

55

51

Tullamore Dew
Whisky 0,7L
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Fernet Stock
1L
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Becherovka 1L
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BONUSOVÁ KARTA

2016–2017
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Alkohol tester

Získejte tablet, kávovar, kameru nebo mnoho dalších cen
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99

100

Red Bull
24x0,25L
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Rémy Martin 0,7L
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Zaškrtněte požadova nou variantu bonusu
19 bodů - Bohemia sekt 0,7L
23 bodů - kapsle Dolce Gusto
29 bodů - Fernet Stock 0,5L
34 bodů - Kofola 24x0,25L
35 bodů - Becherovka 0,5L
42 bodů - Pepsi 24x0,33L
48 bodů - Gambrinus 24x0,33L

Název prodejny:

49 bodů - Ballantines Whisky 0,7L
50 bodů - Tullamore Dew Whisky 0,7L
51 bodů - Fernet Stock 1L
52 bodů - Becherovka 1L
79 bodů - Alkohol tester
99 bodů - Red Bull 24x0,25L
100 bodů - Rémy Martin 0,7L

190 bodů - Auto kompresor
190 bodů - Autokamera
190 bodů - Kávovar Dolce Gusto
390 bodů - Tablet dle Vašeho
výběru v hodnotě 3000 Kč bez DPH.

Razítko:

Kontaktní osoba:
Adresa prodejny:
Telefon:

Adresa pro zasílání hracích karet:
KITTFORT Praha s.r.o.
Horňátky 1, 277 11 Neratovice

Pravidla soutěže: Soutěže se může zůčastnit každá maloobchodní prodejna barev, laků a drogerie z České i Slovenské republiky, která objedná uvedené položky v bonusovém
programu prostřednictvím zpřízněných velkoobchodních distributorů ﬁrmy Kittfort Praha s.r.o. a prodává přímo koncovým zákazníkům.

COLORLINE® Latex
omyvatelná disperzní latexová barva
Univerzální latexová barva pro použití v interiéru
i exteriéru na vyzrálé omítky, beton, skleněné tapety,
aglomerované dřevěné, papírové, sádrokartonové
povrchy a nebo umakart. Nátěr je po zaschnutí
omyvatelný a tedy vhodný pro interiéry náročné na
hygienu, jako jsou školy, jídelny, kuchyně, zdravotnická
zařízení apod.

BONUS PROGRAM
Balení
Latex univerzální 0,8 kg
Latex vnitřní 0,8 kg
Latex venkovní 0,8 kg
Latex univerzální 2,5 kg
Latex vnitřní 2,5 kg
Latex venkovní 2,5 kg

ks/bal.
4 ks
4 ks
4 ks
1 ks
1 ks
1 ks

body
1 bod
1 bod
1 bod
2 body
2 body
2 body

Disperze S 2802
Univerzální disperze do všech stavebních směsí
(cementových, vápenohydrátových), kde
zlepšuje pevnost v tahu za ohybu,
přídržnost k podkladu, odolnost proti
obrusu, vodovzdornost, odolnost
ke střídavému máčení
a zmrazování, odolnost
kyselým atmosferickým
srážkám. Disperze je vhodná
k penetraci savých podkladů,
k úpravě a zlepšení vlastností
cementové malty, k přípravám
lepících malt pro lepení
obkladů a dlažeb.
Balení: 1 L

Balení: 0,8 kg, 2,5 kg

Univerzální
penetrační nátěr
Je určená jako podkladní nátěr savých stavebních
materiálů před ﬁnální úpravou interiérovými
a exteriérovými nátěry. Zlepšuje sjednocení savosti
podkladu, zpevnění podkladu a zvyšuje přídržnosti
nátěrů, stěrek, lepidel či tmelů. Používá se k penetraci
savých podkladů jako je beton, sádrokarton,
dřevotříska,
eternit a dalších.
Nelze použít jako
penetraci pod
silikonový
a silikátový
nátěr.
Balení: 2,5 L

BONUS PROGRAM
Balení
1L

ks/bal.
6 ks

body
1 bod

BONUS PROGRAM
Balení
2,5 L

www.kittfort.cz

ks/bal.
1 ks

body
1 bod
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VÁPNO
na malování a bílení
Vápno na malování a bílení je aromatizovaný
minerální nátěr určený k nátěrům sklepů, stodol,
špajzů a všech míst, kde je kladen důraz na
čistotu a hygienu. Před každým použitím je nutné
nátěr důkladně promíchat. Doporučujeme
provést 2 až 3 tenkovrstvé nátěry, podle
nasákavosti podkladu. K tónování doporučujeme
použít minerální pigmenty Primatón.

Balení: 6 kg (5L), 12 kg, 20 kg (14L)

BONUS PROGRAM
Balení
6 kg
12 kg
20 kg

ks/bal.
1 ks
1 ks
1 ks

body
1 bod
1 bod
1 bod

Primatón®
prášková tónovací barva
Barva „Primatón“ je vyrobena ze světlostálých pigmentů
a je určena především pro tónování vápenných nátěrů,
vápna na bílení a malování, spárovacích hmot, štuků,
cementů, betonových směsí, škrábaných omítek a i jiných
výrobků, kde nosným plnivem
je vápno a cement.
Maximální použití do
vápenných nátěrů a jiných
směsí je 5%.

BONUS PROGRAM
Balení
400 g
2,5 kg

ks/bal.
4 ks
1 ks

body
1 bod
1 bod

ALUKSYL

vypalovací silikonová
žáruvzdorná barva
Aluksyl je určený k nátětům kamen, rour, výfuků aut a
motorek, topných těles a jiných předmětů s maximální
povrchovou teplotou do 500 °C. Povrch je třeba před
nanesením barvy dobře odmastit a zbavit rzi. Nanášíme
štětcem nebo nástřikem v 1 až 2 vrstvách. Po pěti
hodinách zasychání postupně zahříváme a zajistíme tak
vypálení nátěru (nejméně 15 min. při 250 °C).

BONUS PROGRAM
Balení
80 g
400 ml spray
400 g
3 kg
10 kg

ks/bal.
6 ks
6 ks
6 ks
1 ks
1 ks

body
2 body
2 body
2 body
2 body
2 body

Balení:
80g, 400 g, 3 kg, 10 kg, spray 400 ml

Dekorativní syntetické barvy
Barvy jsou určeny jako vrchní nátěry dřeva a kovů pro vnitřní,
venkovní prostředí. Před použitím barvy řádně promíchejte,
podle potřeby případně přeﬁltrujte a nanášejte štětcem,
nebo sprejem na čistý, suchý a odmaštěný povrch. Výrobek
není určen pro nátěry přicházející do přímého styku
s potravinami, krmivy, pitnou vodou a pro nátěry
dětského nábytku a hraček.

BONUS PROGRAM
Balení
80 g
300 g
400 ml spray
3 kg

ks/bal.
6 ks
6 ks
6 ks
1 ks

body
2 body
2 body
2 body
2 body
Balení: 80 g, 300 g, sprej 400 ml, 3 kg

www.kittfort.cz
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ProAktiv & AktivLak
krása namořeného dřeva pod ochrannými laky
AktivLak S1002

AktivLak S1009

univerzální lak k lesklým nátěrům dřevěných
předmětů, dřevěné podhledy, poličky,
obložení stěn a stropů

na chaty a chalupy - k lesklým
velkoplošným nátěrům chat, oken,
plotů, pergol...

Vydatnost: 6 – 10 m2/l.
Balení: 0,35 l, 0,6 l, 2,5 l

Vydatnost: 7 – 11 m2/l.
Balení: 0,6 l, 2,5 l

AktivLak S1051

AktivLak S1119

epoxidový lak - k lesklým tvrdým nátěrům
nábytku, stropních podhledů, korku,
dřevovláknitých desek, překližek...

na lodě - k lesklým nátěrům lodí a
sportovního náčiní ze dřeva a kovů, které
je vystaveno celoročně dešti a vlhkosti

Vydatnost: 6 – 10 m2/l.
Balení: 0,35 l, 0,6 l, 2,5 l

Vydatnost: 7 – 10 m2/l.
Balení: 0,6 l, 2,5 l

ProAktiv

lihové mořidlo
AktivLak S1300
epoxidový lak dvousložkový k lesklým
nátěrům dřeva, překližek, parket,palubek a korku. Zaschlý nátěr vykazuje
vyšší odolnost chemickým vlivům...

Vydatnost: 10 – 14 m2/l. Balení: 0,5 l

Vydatnost: 7 – 10 m2/l.
Balení: 1,4 kg

BONUS PROGRAM
Balení
ProAktiv 500 ml
Aktiv lak S1002 0,35 l
Aktiv lak S1002 0,6 l
Aktiv lak S1009 0,6 l
Aktiv lak S1119 0,6 l
Aktiv lak S1051 0,35 l
Aktiv lak S1051 0,6 l
Aktiv lak S1300 1,4 kg

ks/bal.
4 ks
8 ks
4 ks
4 ks
4 ks
8 ks
4 ks
4 ks

k probarvování a zvýraznění kresby
přírodního dřeva do matných odstínů dřevin.
Jednotlivé odstíny mořidel je možné
vzájemně míchat a získávat tak nové
odstíny.

body
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod

ProAktiv
vzorkovnice
s fyzickými
vzorky mořidel
41 x 45 cm ZDARMA
PRO PRODEJCE

Polyesterové tmely
Profesionál®

Standard®

Jemný plnící tmel pro tmelení malých
a středních nerovností
automobilových karoserií, dále
v průmyslu k opravám částí strojů
a zařízení, ale také k opravám
předmětů z litiny, hliníku, zinku,
betonu a sklolaminátu. Díky jemné
struktuře vhodný pro modeláře.
Vhodné podklady: pozinkovaný plech,
železo, hliník, dřevo, beton,
sklolaminát, přírodní kámen a velká
část umělých hmot.

Základní plnící tmel pro tmelení
středních a větších nerovností
automobilových karoserií, dále
v průmyslu k opravám částí strojů
a zařízení, ale také k opravám
předmětů z tvrdého dřeva, litiny,
hliníku, zinku, betonu a sklolaminátu.
Snadno aplikovatelný, lehce
brousitelný. Vhodné podklady:
pozinkovaný plech, železo, hliník,
dřevo, beton, sklolaminát, přírodní
kámen a velká část umělých hmot.

Balení: 180 g, 500 g

Balení: 180 g, 500 g

Dřevo®

Hliník®

Výplňový tmel s obsahem dřevní
moučky pro tmelení dřeva
a dřevěných výrobků. Tmel se
vyznačuje pružností a objemovou
stálostí, nepropadá se, snadno se
brousí a je tónovatelný jak před
aplikací tak i po vytvrzení. Svou
strukturou je velmi podobný
přírodnímu dřevu. Vhodné podklady:
dřevo, dřevotříska, laťovka, výrobky ze
dřeva.

Speciální tmel k plošnému tmelení
karoserií, lehkých kovů, pozinkovaných
plechů, oceli, zinku a mosazi. Tmel je
naplněn hliníkovým práškem a má
velmi jemnou strukturu .Vykazuje
velmi dobré vlastnosti při plošné
aplikaci a snadno se brousí. Díky
jemné struktuře vhodný i pro
modeláře. Vhodné podklady: hliník,
ocel, pozinkovaný plech, železo,
mosaz, zinek, sklolaminát.

Balení: 180 g, 500 g

Balení: 180 g, 500 g

Vlákno®

Přepravka PE-tmely

Speciální výplňový tmel určený pro
zacelení prorezavělých míst a velkých
děr především v kovech a
sklolaminátu. Tmel je naplněný
skelným vláknem (4 – 6 mm). Tmel
svým složením dokáže překlenout a
vyplnit velké otvory a vytváří po
vytvrzení pevnou a svázanou silnou
vrstvu. Vhodné podklady: ocel, železo,
sklolaminát, litina, zinek, mosaz.

kartonová přepravka na 5 x 4 ks PE tmelů
K dispozici ZDARMA: při objednání 20 ks PE tmelů

Praktická prezentace ucelené řady
PE-tmelů = úspěšné oslovení zákazníka!

Balení: 180 g, 500 g

BONUS PROGRAM
Balení
PE Tmel Profesionál® 180 g
PE Tmel Profesionál® 500 g
PE Tmel Standard® 180 g
PE Tmel Standard® 500 g
PE Tmel Dřevo® 180 g
PE Tmel Dřevo® 500 g
PE Tmel Hliník® 180 g
PE Tmel Hliník® 500 g
PE Tmel Vlákno® 180 g
PE Tmel Vlákno® 500 g

ks/bal.
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks

body
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod

BONUS PŘEPRAVKA
5 x 4 ks

www.kittfort.cz

25 bodů
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Dřevokitt Proﬁ

Sklenářský tmel Proﬁ

Vysoce jemný krémovitý tmel k opravám
prasklin, kazů, rýh ve dřevě, dřevotřískách
a dřevovláknitých deskách. Tmel lze
použít pro aplikaci v interiéru i exteriéru,
a také k případnému vyspravení zdiva,
sádrokartonu, atd. Aplikace od 0,5 mm –
4 mm. V exteriéru doporučujeme ihned
ošetřit krycím nátěrem. Brousitelný
a přetíratelný.

Univerzální olejový tmel určený
k upevňování a utěsňování tabulkových
skel do dřevěných i kovových rámů.
Tmel vykazuje velmi dobrou přilnavost
a roztažnost při aplikaci. Nabízí se ve
dvou odstínech a v různých
baleních.Tmel je po povrchovém
zaschnutí přetíratelný běžnými
nátěrovými hmotami.

Balení: 250g

Balení: 310 ml kartuš, 700 g, 1 kg, 2 kg

BONUS PROGRAM

BONUS PROGRAM
Balení
250 g

ks/bal.
6 ks

Balení
700g
1 kg
2 kg
310 ml kartus

body
1 bod

Rudokitt® tmel Proﬁ
Univerzální pastovitý žáruvzdorný tmel
k opravám topenišť a k vlepování lehčených
ohnivzdorných desek, rohoží, šamotových plátů
na keramický a kovový podklad. Je dodáván
v konzistenci pro přímé použití. Používá se jako
náhrada šamotových malt pro opravy a lepení
žáruvzdorného zdiva, kamene, sporáků, kotlů
a jiných topenišť. Tmel lze použít do všech míst,
kde teplota
nepřesáhne
1350 °C.

ks/bal.
8 ks
6 ks
4 ks
6 ks

Šamotová
výmazová hmota
Šamotová výmazová hmota se používá při opravách
vyzdívky menších topenišť všeho druhu a k vlepování
lehčených ohnivzdorných desek, rohoží, šamotových
plátů na keramický a kovový podklad. šamotová
hmota se mísí s vodou v poměru 5 dílů šamotu 2 díly
vodního skla a 1 díl vody. Žáruvzdornost do 1350 °C.
Balení: 1 kg

Balení: 1,8 kg

BONUS PROGRAM
Balení
1,8 kg

ks/bal.
4 ks

body
2 body

body
2 body
2 body
2 body
2 body

BONUS PROGRAM
Balení
1 kg

ks/bal.
15 ks

body
2 body

