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Barvy nejvyšší kvality

Festékek csúcsminőségben

Társaságunk a felsorolt termékkörökben élvonalbeli
nem csak a cseh és a szlovák piacon, hanem
a Magyarországon és Bulgáriában is. Közeljövőben
a lengyel, orosz és ukrán piacok felé nyitunk.
Vásárlóink részére könnyen értékesíthető
termékskálát kínálunk, amelyet igyekszünk állandóan
bővíteni és tökéletesíteni. Jelenleg partnereink több
mint 600 gyártott tételből válogathatnak a már
megszokott magas minőségben.

BG Дружеството Kittfort Praha s.r.o. (Китфорт
Прага ООД) е чешка фирма, основана на семейни
начала, която е започнала да работи на
европейския пазар вече през 1993 год. Със своя
широк обхват тя се явява като един значим
производител на мастици, лепила, смоли,
тонизиращи бои, строителни суровини,
техническа дрогерия и средства за градината.

színező festék

t
tisztí

HU A Kittfort Praha s.r.o. cseh családi vállalkozás,
amely 1993 óta működik Európa különböző piacain.
Gazdag termék kínálatának köszönhetően jelentős
gyártónak számít tömítők, ragasztók, gyanták,
színezők, építőanyagok és ipari vegyszerek piacán.

ek

Нашата компания е един от водещите доставчици
на посочените продукти не само в Република
Чехия, но също и в Словакия, Унгария и България.
В предстоящия период подготвяме да навлезем
в полския, руския и украинския пазар.
Стремежът ни е да предложим на клиентите си
цялостна гама от продукти, която непрекъснато
допълваме и обогатяваме с нови продукти.
Понастоящем нашите клиенти могат да избират
качествена стока от количество, което съдържа
повече от 600 продукта.

Malířské nátěry I Falfestékek
Interiérové otěruvzdorné a omyvatelné malířské nátěry, termoizolační nátěry,
tónovací barvy, vápenné nátěry, latexové barvy
COLORLINE® rendszer, THERMOLINE®, Mészfesték, Primatón, Latexfesték

Barvy a nátěrové hmoty I Festékek és egyéb bevonatok
Vodouředitelné emaily a lazury, laky, mořidla, syntetické a dekorační barvy
Lazurok, Lakkok, Pácok, Zomámcok, Aluksyl hőálló festékek, Renolast...

02 - 11

12 - 21

Tmely, stěrky, štuky, sádry I Tömítők, glettek, gipszek
Opravné akrylátové, štukové, šlehané, latexové, sádrové a polyesterové tmely
na zdivo, dřevo, kov, beton, umělé hmoty...
Fakitt, Üvegező kitt, Viaszrudacska, Poliészteres tömítők, Samotpor, Primaglett…

Polyesterové a epoxidové pryskyřice
I Poliészteres és epoxi gyanták
Polyesterové a epoxidové laminovací a lepící pryskyřice, skelné tkaniny
Lamit 109 gyanta, Csónakjavító szett, Epoxigyanta 1200, Üvegszál szövetek...

Lepidla I Ragasztók
Disperzní lepidla na polystyrenové podhledy, lepidla na tapety a bordury
Primaragasztó, Folyékony tapétaragasztó, Tapétaragasztó por, Bordűrragasztó...

Disperze, penetrace, malířské suroviny
I Festő alapanyagok

22 - 37

38 - 41

42 - 43

44 - 47

Disperze a penetrace, malířské běloby, křídy a cementy
Titándioxid, Mesterkréta, Mélyalapozó, Fehér cement, Szürke cement, Fehér oltott mész…

Technické suroviny I Ipari alapanyagok
Hydroxidy, čističe odpadů, odmašťovače, skalice, kyseliny a kalafuny, posypová sůl
Nátrium hidroxid, szélvédőmosók, mosogatógép tisztító, Klórmész, Kalafuna,
Csontenyv, Zöldgálic, Rézgálic, Citromsav…

Technické kapaliny I Ipari folyadékok
Odstraňovače nátěrů, odrezovače, fermeže, oleje, kyseliny, peroxidy, líh, destilovaná voda
Rozsdamaró, Festékzabáló, Vízüveg, Ioncserélt víz, Akkumulátorsav…

Čistící přípravky I Tisztítószerek
Kapaliny do ostřikovačů, čističe krbů a kamen
Kandallóüveg tisztító, Lefolyótisztítók...

Přípravky pro zahradu / Kertészeti készítmények
Napouštěcí oleje, štěpařské vosky, vápenný hydrát
Keményfa ápolóolaj, Oltóviasz, Mészhidrát

48 - 54

55 - 61

62 - 64

65 - 66

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

01

Malířské nátěry a tónovací barvy

COLORLINE® - bílý malířský nátěr
Biely maliarsky náter | COLORLINE fehér falfesték |
КОЛОРЛАЙН за боядисване на стените, бял
Otěruvzdorný vnitřní malířský nátěr s výbornou kryvos. Používá se pro
malování stěn a stropů v interiérech. Vzhled nátěru je matný.
SK Vnútorný maliarsky náter odolný voči oteru má výbornú kryciu schopnosť.
Používa sa na maľovanie s en a stropov v interiéroch. Vzhľad náteru je matný.
HU Dörzsálló fehér, beltéri fal és mennyezet festék. Kiválóan takar, kiadós, jól
színezhető, ma lélegző felületű. Kiszerelés: 2,5L, 5L, 18kg, 30 kg, 200g teszter.
BG Боя за вътрешно боядисване на стените, с отлични покриващи свойства,
с добра устойчивост против изтриване. Използва се за боядисване на стени и
тавани на закрито. С матов външен вид.

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

PE kbelíky 200 g tester, 1,5 kg, 4 kg, 7+1 kg ZDARMA ,
15+3 kg ZDARMA, 30 kg
Odstín:
bílý
Podklad:
vyzrálé omítky, betonové povrchy, aglomerované dřevěné
materiály, sádrokartony a papírové povrchy
Aplikace:
štětec, váleček, stříkací zařízení
Aplikační teplota:
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Vydatnost:
1 kg/8 m2 – při jedné vrstvě
Řed. a mytí pomůcek: voda
Skladování:
+5 °C až +25 °C v suchu
Záruční lhůta:
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení při skladování +5 - 20 °C
Speciﬁcká rizikovost: není

PRAKTICKÝ OBAL
dostatek objemu pro tónovaní

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

aplication

water

+5 – 25 °C
24 months

dostatek místa
pro mřížku a váleček
18 cm

COLORLINE®
tekutá tónovací malířská barva
Tekutá tónovacia maliarska farba | Color Line színezö nta
| течна тонираща бояджийска боя
Tónovací barva Colorline je vyrobena ze světlostálých pigmentů a je určena k tónování všech
malířských, disperzních, akrylátových a klihových barev pro vnitřní i vnější použi. 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 odsnech.
SK Tónovacia farba Color Line je vyrobená zo svetlo stálych pigmentov a je určená na tónovanie
všetkých maliarskych , disperzných, akrylátových a glejových farieb na vnútorné aj vonkajšie použi e.
S farbou v plnom tóne môžeme pracovať ež, ale len v interiéroch a je nutné počítať s väčším počtom
náterov. Vyrába sa v 21 základných od eňoch.
HU Colorline színező nta kül- és beltéri diszperziós, akril és enyves festékek színezésére szolgál.
A színező ntát önmagában is használhatjuk festékként, de csak beltérben. 21 a rakv színárnyalatban
kapható, melyek egymással is keverhetők. Színtábla kérhető.
BG Тониращата боя „Color Line” е произведена от светлоустойчиви пигменти и е предназначена
за тониране на всякакви бояджийски, дисперсни, акрилатни и лепилни бои за вътрешно и външно
използване. Пълният интензитет на цвета на боята може да се постигне само при боядисване в
интериора, но трябва да се има в предвид, че трябва да се нанесат повече слоеве. Произвежда се
в 21 основни цветове.

100 g, 250 g,
500 g

yellow, ochre, orange, peach,
green, pea, blue, plum, red,
brown, black, coffee, apricot,
terracotta, banana, blueberry,
raspberry, lichi, wine, salmon,
pink

aplication

water

+5 – 25 °C
24 months

Odstíny: žlutá, okrová, oranžová,
broskvová, zelená, hrášková, modrá,
švestková, červená, hnědá, černá,
kávová, meruňková, terracotta,
banánová, borůvková, liči, malinová,
lososová, růžová, vínová

Balení:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Míchací poměr:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

Vzorkovnice Colorline®
s fyzickými nátahy barev.
Rozměr: 50 x 95 cm
k dispozici ZDARMA

PET láhve 100 g, 250 g, 500 g
zdivo, omítky, sádrokartón, fasáda
štětec, váleček, stříkací zařízení – po smíchání s nátěrem
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
dle výběru zákazníka – viz. vzorkovnice
voda
+5 °C až +25 °C v suchu
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
není

COLORLINE® Exclusive - tekutá tónovací malířská barva
Tekutá tónovacia maliarska farba | Color Line színezö nta | течна тонираща бояджийска боя
Tónovací barva Color Line Exclusive je vyrobena ze světlostálých pigmentů
a je určena k tónování všech malířských, disperzních, akrylátových
a klihových barev pro vnitřní i vnější použi. S barvou v plném tónu je
možné pracovat také, ale jen v interiérech a je nutné počítat s větším
počtem nátěrů. Vyrábí se v 10 velmi atrak vních odsnech.
SK Tónovacia farba Color Line Exclusive je vyrobená zo svetlo stálych pigmentov
a je určená na tónovanie všetkých maliarskych , disperzných, akrylátových
a glejových farieb na vnútorné aj vonkajšie použi e. S farbou v plnom tóne môžeme
pracovať ež, ale len v interiéroch a je nutné počítať s väčším počtom náterov.
Vyrába sa v 10 veľmi atrakvnych od eňoch.
HU Colorline Exclusive színező nta kül – és beltéri diszperziós, akril és enyves
festékek színezésére szolgál. A színező ntát önmagában is használhatjuk festékként,
de csak beltérben. 10 a rakv színárnyalatban kapható, melyek egymással is
keverhetők. Gyerekszobák, nappalik, konyhák festésére ajánljuk elsősorban.
Színtábla kérhető.

Vzorkovnice Colorline®
Exclusive s fyzickými
nátahy barev.
Rozměr: 45 x 90 cm
k dispozici ZDARMA

Odstíny: Jahoda, Vínová Bordeaux, Magic Růžová, Magic Fosfor, Atlantic,
Slunečnice, Cihlová, Růžový Panter, Lososová, Pistácie

500 g

Strawberry, Borde WineColoured, Magic Rose, Magic
Phosphorus, Atlantic, Sunﬂower,
Brick, Pink Panther, Salmon,
Pistachio

aplication

water

+5 – 25 °C
24 months

BG Тониращата боя „Color Line Exclusive” e произведена от светлоустойчиви
пигменти и е предназначена за тониране на всякакви бояджийски, дисперсни,
акрилатни и лепилни бои за вътрешно и външно използване. Пълният
интензитет на цвета на боята може да се постигне само при боядисване в
интериора, но трябва да се има в предвид, че трябва да се нанесат повече
слоеве. Произвежда се в 10 много атрактивни цветове.

Balení:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Míchací poměr:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

PET láhve 500 g
zdivo, omítky, sádrokartón, fasáda
štětec, váleček, stříkací zařízení – po smíchání s nátěrem
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
dle výběru zákazníka – viz. vzorkovnice
voda
+5 °C až +25 °C v suchu
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
není
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Natónované vnitřní malířské nátěry
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• stálobarevný • otěruvzdorný • paropropustný • vysoce kryvý

COLORLINE®
vnitřní natónovaný malířský nátěr
Farebný maliarsky náter | Colorline színes falfesték |
КОЛОРЛАЙН, ЦВЕТЕН
Otěruvzdorný vnitřní malířský nátěr s výbornou kryvos. Používá se pro malování stěn
a stropů v interiérech. Vzhled nátěru je matný.

BG Боя за вътрешно боядисване на стените, с отлични покриващи свойства и с добра
устойчивост против изтриване. Използва се за боядисване на стени и тавани на закрито.
С матов външен вид.
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HU Dörzsálló, egyrétegű, színes beltéri falfesték. Színtartó, ma lélegző bevonatot képez.
Könnyen festhető. 20 színárnyalat és a fehér keverésével 64 kerese színárnyalat keverhető
ki. Kiszerelés: teszter 200g, 1 L, 2,5L és 5+1/2L

CI
KA
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ŘI A MALUJ
TEV
NO

Vnútorný maliarsky náter odolný voči oteru má výbornú kryciu schopnosť. Používa sa na
maľovanie s en a stropov v interiéroch. Vzhľad náteru je matný.
SK

plný tón

01 1:1 s bílou

plný tón

Krémová

plný tón

03 1:1 s bílou

Bílá čokoláda

plný tón

05 1:1 s bílou

Slunečnice

plný tón

07 1:1 s bílou

Meruňka

02 1:1 s bílou

plný tón

Vanilka

plný tón

04 1:1 s bílou

12 1:1 s bílou

Graﬁtová šedá

10 1:1 s bílou

plný tón

11 1:1 s bílou

Světle šedá

plný tón

13 1:1 s bílou

plný tón

14 1:1 s bílou

06 1:1 s bílou

08 1:1 s bílou

Mandarinka

15 1:1 s bílou

plný tón

17 1:1 s bílou

Lososová

plný tón

16 1:1 s bílou

Terracoa

Vínová Bordeaux

plný tón

Nugátová

plný tón

Korálová červeň

Chystáte se malovat barevně či bíle? Hledáte vhodný
nátěr, který nabízí jednoduchou aplikaci, nízkou spotřebu
barvy, dobrou kryvost, stálobarevnost i po několika
letech, moderní požadované odstíny a především
v dnešní době přijatelnou cenu!!!
Pak si vymalujte našimi interiérovými barvami
COLORLINE®, které přesně toto splňují. Barvy
COLORLINE® díky své formulaci, využití moderních
surovin a technologií nabízí vysokou kvalitu nátěru
a řadu výjimečných vlastností:

Pomeranč

plný tón

plný tón

Levandulová

plný tón

Caﬀé Lae

plný tón

09 1:1 s bílou

Azurová

plný tón

19 1:1 s bílou

Horská louka

plný tón

20 1:1 s bílou

Aloe Vera

18 1:1 s bílou
Růžová

• Vysoká kryvost již v první vrstvě
• Stálobarevnost i po několika letech
• Paropropustnost – nátěr neuzavírá podklad
• Odstíny jsou díky kvalitním pigmentům stále svěží
a čisté i po několika letech
• Široký výběr ze 68 odstínů u našich prodejců
• Snadná aplikace válečkem – barvy po zaschnutí
nenechávají stopy po vedení válečku či štětce – můžete
malovat všemi směry!
• Platí naše doporučení: Jen otevři, zamíchej a maluj!!

Odstíny: Krémová, Vanilka, Bílá čokoláda, Caffé Latte,
Slunečnice, Pomeranč, Meruňka, Mandarinka, Azurová,
Levandulová, Světle šedá, Graﬁtová šedá, Nugátová, Korálová
červeň, Vínová Bordeaux, Terracotta, Lososová, Růžová, Horská
louka, Aloe Vera, Cherry, Pistácie
Színárnyalatok: Krém, Vanília, Fehér Csokoládé, Caffe Latte,
Napraforgó, Narancssárga, Barackszínű, Mandarin, Azúrkék,
Levendula, Világos szürke, Graﬁtszürke, Nugátszínű, Korálpiros,
Bordeaux, Terrakotta, Lazacszínű, Rózsaszín, Hegyi mező,
Aloe Vera, Cherry, Pisztácia
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Balení:
Odstín:
Podklad:

PE kbelíky 200 g tester, 1,5 kg, 4 kg, 7+1 kg ZDARMA
22 odstínů
vyzrálé omítky, betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokartony
a papírové povrchy
Aplikace:
štětec, váleček, stříkací zařízení
Aplikační teplota:
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Vydatnost:
1 kg/8-12 m2 – při jedné vrstvě
Řed. a mytí pomůcek: voda
Skladování:
+5 °C až +25 °C v suchu
Záruční lhůta:
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
při skladování +5 - 20 °C
Speciﬁcká rizikovost: není

200 g tester, 1,5 kg,
4 kg, 7+1 kg
(tester 200g, 2,5L, 5+1/2L)

22 colours

aplication

water

+5 – 25 °C
24 months

Stojan Colorline nabízí výběr
10-ti nejprodávanějších barevných
odstínů v 4 kg balení.
Odstíny: Vanilka, Caffé Latte,
Slunečnice, Pomeranč,
Mandarinka, Azurová,
Korálová červeň, Vínová
Bordeaux, Horská louka,
Aloe Vera + Bílá.
Pro každého prodejce při prvním
objednání 10 odstínů a bílé
v celkovém množství 44 ks
PRODEJNÍ STOJAN ZDARMA.
A Colorline állvány a TOP 10
legkedveltebb színárnyalatot kínálja 2,5L
kiszerelésben.
Színárnyalatok: Vanília, Caffé Latte, Napraforgó, Narancssárga, Mandarin, Azúrkék, Korálpiros, Bordeaux, Hegyi mező,
Aloe Vera, Fehér
Mindenkinek az első 44 db 2,5L kiszerelés rendelése esetén az állvány ingyenes

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z
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Omyvatelný a dekorativní vnitřní malířský nátěr

COLORLINE® Premium
omyvatelný malířský nátěr
mosható beltéri falfesték
| миеща се боя за интериори
COLORLINE PREMIUM 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 matný. Je dostupný
bílý nebo v moderních barevných odsnech.
COLORLINE PREMIUM je akrylátový disperzný omývateľný
náter do interiérov s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru
pre náročné priestory. Náter je ľahko umývateľný, pri náhodnom
znečistení je možné škvrnu odstrániť vlhkou handričkou. Náter je
paropriepustný a matný. Je dostupný biely alebo vo farebných
od eňoch.
SK

HU A COLORLINE Prémium akril diszperziós mosható beltéri
falfesték, erősen igénybeve felületek festésére. A bevonat
ellenálló a zsírral és nedvességgel szemben. Mosható közismert
mosogatószerekkel és súrolható. Felvihető csempére is.
A bevonat légáteresztő és ma . Fehérben és néhány modern
színárnyalatban kapható.
BG COLORLINE за кухня и баня е акрилатна дисперсна миеща
се боя за интериори с изисквания за висока устойчивост на
боята. Боята е паропропусклива и матова. Предлага се в бял
цвят или в модерни цветни нюанси.
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Odstíny: Bílá, Vanilka, Caffé latte, Slunečnice, Mandarinka, Azurová,
Korálová červeň, Vínová Bordeaux, Horská louka, Aloe vera
Színárnyalatok: Fehér, Vanília, Caffe Latte, Napraforgó, Mandarin,
Azúrkék, Korálpiros, Bordeaux, Hegyi mező, Aloe Vera

Balení:
Odstín:
Podklad:

PE kbelík 2,5 l
bílý + 9 odstínů
vyzrálé omítky, betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokartony
a papírové povrchy
Aplikace:
štětec, váleček, stříkací zařízení
Aplikační teplota:
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Vydatnost:
1 kg/10-12 m2 – při jedné vrstvě
Řed. a mytí pomůcek: voda
Skladování:
+5 °C až +25 °C v suchu
Záruční lhůta:
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
při skladování +5 - 20 °C
Speciﬁcká rizikovost: není

2,5 L

10 colours

aplication

water

+5 – 25 °C
24 months

COLORLINE® Metallic effect
omyvatelný nátěr s kovovým efektem
fémhatású mosható beltéri festék | миеща се боя за декоративни
покрития
Colorline Me alic Efekt je vnitřní disperzní omyvatelný nátěr, určený
k dekora vním úpravám stěn, stropů nebo jen zvýraznění detailů, kterým
chceme dodat metalický efekt (např. sloupy, dětské dekorace, rohy, pásky aj.).
Nátěr je lehce omyvatelný, při náhodném znečištění je možné skvrnu odstranit
vlhkým hadříkem. Nátěr je paropropustný a pololesklý s metalickým efektem
a velmi jemnou strukturou. Nátěr je dostupný v 9 odsnech.
SK Colorline Me alic Eﬀect je vnútorný disperzný omývateľný náter, určený na dekoravnu
úpravu s en, stropov alebo len na zvýraznnenie detailov, ktorým chceme dodať kovový efekt.
(napr. stĺpy, detské dekorácie, rohy, pásky a pod.). Náter sa dá ľahko omyť, pro náhodnom
znečistení môžeme škvrnu odstrániť vlhkou handričkou. Náter je paropriepustný a pololesklý
s kovovým efektom a veľmi jemnou štruktúrou. Náter je dostupný v 9 od eňoch.
HU A Colorline Me alic Efekt beltéri mosható diszperziós festék falak, mennyezetek
dekorav kiemelésére. Felülete fémhatású részletek – oszlopok, sarkak, élek, gyerekszoba
díszítések – kialakítását teszi lehetővé. A bevonat szennyeződés esetén vizes törlővel
könnyedén lemosható. Afelület páraáteresztő, félfényes ﬁnom fémhatású szerkeze el. 9
színárnyalatban kerül forgalomba.
BG Colorline Me alic Efekt е вътрешна дисперсна миеща се боя, предназначена за
декоративни покрития на стени, тавани или само за подчертаване на детайли, на които
желаете да придадете металически ефект (напр. колони, детски декорации, ъгли, ленти
и др.). Боята се мие лесно, при случайно изцапване е възможно премахването на
петното с влажен парцал. Боята е паропропусклива и полублестяща с металически
ефект и c много фина структура. Предлага се в 9 нюанса.

0,75 L

9 colours

aplication

water

+5 – 25 °C
24 months

Odstíny: stříbrná, zlatá, bronzová,
červená, růžovoﬁalová, ﬁalová, modrá,
zelená, černá
Színárnyalatok: ezűst, arany, bronz,
piros, lilározsaszín, lila, kék, zőld, fekete

Balení:
Odstín:
Podklad:

PE obal 0,75 l
9 metalických odstínů
vyzrálé omítky, betonové povrchy, aglomerované dřevěné
materiály, sádrokartony a papírové povrchy
Aplikace:
štětec, váleček
Aplikační teplota:
teplota podkladu i prostředí musí být nad +10 °C
Vydatnost:
1 balení/3–5 m2 – při jedné vrstvě
Řed. a mytí pomůcek: voda
Skladování:
+5 °C až +25 °C v suchu
Záruční lhůta:
24 měsíců od data plnění uvedeného na
obalu v neporušeném balení
při skladování +5 - 20 °C
Speciﬁcká rizikovost: není
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Speciální natónované vnitřní malířské nátěry

2
1
=
g
k
4
snížení nákladů na vytápění
csökkenti a fűtésköltségeket

odstranění pocitu studené zdi
megszünteti a hideg falakat

zabránění kondenzace vlhkosti
gátolja a páralecsapódást

zvýšení tepelné pohody domova
mosható és öntisztuló

THERMOLINE®
termoizolační a antikondezační vnitřní
malířský nátěr
Termoizolačný maliarsky náter | hőszigetelő és páralecsapódás gátló
beltéri falfesték | ТЕРМОЛАЙН, бяла боя
Speciální omyvatelný termoizolační a an kondenzační malířský nátěr s výbornou kryvos. Používá se
pro malování stěn a stropů v interiérech. Nátěr je paropropustný a brání usazování prachu a nečistot.
SK Špeciálny, omývateľný termoizolačný a an kondenzačný
maliarsky náter, ktorý má výbornú kryciu schopnosť.
Používa sa na maľovanie s en a stropov v interiéroch.
Náter je paropriepustný a bráni usadzovaniu prachu
a nečistôt.
HU Hőszigetelő és páralecsapódás gátló beltéri mosható
fal és mennyezet festék. Lélegző bevonatot képez, amely
gátolja a szennyeződések lerakódását. Kiszerelés: 4L
BG Специална боя, която може да се мие,
предназначена като топлинна изолация и също против
кондензация на водата, с отлични покриващи свойства
Използва се за вътрешно боядисване на стени и тавани.
Покритието пропуска пари и предотвратява отлагане на
нечистотии и прах.
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m2

01 1:1 s bílou

plný tón

Vanilka

plný tón

plný tón

02 1:1 s bílou

plný tón

Azurová

plný tón

07 1:1 s bílou

Korálová červeň

plný tón

Slunečnice

Caﬀé Lae

06 1:1 s bílou

03 1:1 s bílou

plný tón

04 1:1 s bílou

plný tón

Pomeranč

08 1:1 s bílou

plný tón

Vínová Bordeaux

09 1:1 s bílou

05 1:1 s bílou

Mandarinka

plný tón

Horská louka

10 1:1 s bílou

Aloe Vera

Odstíny: Bílá, Vanilka, Caffé Latte, Slunečnice, Pomeranč, Mandarinka, Azurová, Korálová
červeň, Vínová Bordeaux, Horská louka, Aloe Vera.
Színárnyalatok: Fehér, Vanília, Caffé Latte, Napraforgó, Narancssárga, Mandarin, Azúrkék,
Korálpiros, Bordeaux, Hegyi mező, Aloe Vera

Vzorkovnice Thermoline®
s fyzickými nátahy barev
Rozměr: 45 x 90 cm
k dispozici ZDARMA

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

Rozdíl v propustnosti tepla
po 5 minutách.

Rozdíl v propustnosti tepla
po 10 minutách.

A makett falán átjutó hő képe 5 perc után

A makett falán átjutó hő képe 10 perc után

Balení:
Odstín:
Podklad:

PE kbelíky 4 kg
bílá + 10 odstínů
vyzrálé omítky, betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály,
sádrokartony, fasády
Aplikace:
štětec, váleček
Aplikační teplota:
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Vydatnost:
1 kg/3 m2 – ve dvou vrstvách
Řed. a mytí pomůcek: voda
Skladování:
+5 °C až +25 °C v suchu
Záruční lhůta:
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení při skladování +5 - 20 °C
Speciﬁcká rizikovost: není

Pro správnou prezentaci
barev, úspěšný prodej
a výběr požadovaného
odstínu vám dodáme
prodejní stojan, který nabízí
kompletní vzorkovnici
s reálnými nátahy všech
barevných odstínů
a vzájemných kombinací.
Celkem stojan nabízí
33 odstínů.
Állvány 24 db Thermoline
falfestékre, színtábla 33
színárnyalattal

4 kg/4 L

white
+ 10 colours

aplication

water

+5 – 25 °C
24 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z
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Vápenné, latexové nátěry a speciální pigmenty

VÁPNO na malování a bílení
Vápno na bielenie a malovanie | Mészfesték
|Вар за боядисване и избелване
Vápno na malování a bílení je aroma zovaný minerální nátěr určený k nátěrům sklepů, stodol,
špajzů a všech míst, kde je kladen důraz na čistotu a hygienu. Před každým použim je nutné
nátěr důkladně promíchat. Doporučujeme provést 2 až 3 tenkovrstvé nátěry, podle
nasákavos podkladu. K tónování doporučujeme použít minerální pigmenty Primatón.
SK Vápno na maľovanie a bielenie je aroma zovaný minerálny náter určený na nátery, pivníc, stodôl,
komôr a všetkých miest, kde je kladený dôraz na čistotu a hygienu. Pred každým použim je nutné náter
dôkladne rozmiešať. Odporúčame previesť 2 až 3 tenkto vrstvé nátery, podľa nasiakavos podkladu. Na
tónovanie odporúčame použiť minerálne pigmenty Primatón.
HU A Mészfesték aroma zált ásványi festék, fészerek, spájzok és más higiéniát és sztaságot igénylö
helységek festésére. Minden festés elö a festéket fel kell keverni, ajánlo 2-3 vékony réteg felvitele.
A színezéshez ásványi pigmenteket ajánlunk /Primaton/.
BG Варта за боядисване и избелване e ароматизиран минерален материал, предназначен за
измазване на мазета, хамбари, килери и всички други места, където се набляга върху чистота и
хигиената. Преди всяко използване материалът трябва добре да се разбърка. Препоръчва се да се
нанася в 2 - 3 тънки слоя според пропускливостта на основата. За тонирането на варта се
препоръчва да се използват минералните пигменти Primatón.

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

6 kg, 12 kg, 20 kg,
40 kg
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white

PE kbelíky – 6 kg, 12 kg, 20 kg, 40 kg
bílý – bělost 91 %
omítky, beton, zdivo
malířská štětka, štětec, váleček, stříkací zařízení
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C
4m2/1kg – dle podkladu
voda
+5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
24 měsíců od data plnění uvedeného
na obalu v neporušeném balení
nebezpečí

aplication

water

+5 – 25 °C
24 months

Vzorkovnice Vápno + Primatón® s fyzickými nátahy barev
Rozměr: 62 x 45 cm

PRIMATÓN®

prášková tónovací barva
Powdered nng concentrate | Primaton – porfesték
| тонираща боя на прах
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 použi do vápenných nátěrů a jiných směsí je 5%.
SK Farba „Primatón“ je vyrobená zo svetlo stálych pigmentov a je určená predovšetkým na tónovanie
vápenných náterov, vápna na bielenie a maľovanie, spárovacích hmôt, štukov, cementov, betónových
zmesí, škrabaných omietok a aj iných výrobkov, kde je nosným plnivom vápno a cement. Maximálne
použie do vápenných náterov a iných zmesí je 5%.
HU A Primaton fényálló pigmentekböl és mészfestékek, mész, fugázók, cementes vakolatok,
betonkeverékek, kapart vakolatok és más vízbázisú festékek és cement vagy mész kötöanyagú termékek
színezésére szolgál. Az egyes színárnyalatok bármilyen arányban keverhetök. Mész alapú anyagokba max
5%-ig használható.
BG Боята „Primatón“ e изработена от светлоустойчиви пигменти и е предназначена за тониране
на варни бои, вар за избелване и боядисване, фугиращи материали, материали за щукатура на
цимент, бетонни смеси, стъргани мазилки (брезолин, за оцветяване на акробат, антикон и други
материали за пръскане, които се разреждат с вода, както и други материали, където основният
запълващ материал е вар и цимент. Отделните цветове могат да се смесват помежду си в всякакви
съотношения. Максималното използване при варните бои и другите смеси е 5%.
Balení:
Odstíny:

PE kelímek 400 g, 2,5 kg
čerň, červeň cihlová, hněď kaštanová, hněď střední, hněď tmavá, modř brilantní, okr,
satinobr, šeď, zeleň tmavá, žluť
Podklad:
omítky, fasáda, beton, cementy, spárovací hmoty
Aplikace:
štětec, váleček, stříkací zařízení – po smíchání s nátěrem
Aplikační teplota:
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Míchací poměr:
dle výběru zákazníka – viz. vzorkovnice
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování:
+5 °C až +25 °C v suchu
Záruční lhůta:
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
není

400 g, 2,5 kg

11 colours

aplication

water

+5 – 25 °C
24 months

LATEX - univerzální, vnitřní, venkovní
Univerzális latexfesték | Универсална латексова боя
Univerzální latexová barva pro použi v interiéru i exteriéru na vyzrálé omítky, beton,
skleněné tapety, aglomerované dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy a nebo umakart.
Nátěr je po zaschnu omyvatelný a tedy vhodný pro interiéry náročné na hygienu, jako jsou
školy, jídelny, kuchyně, zdravotnická zařízení apod.
SK Univerzálna latexová farba na použie v interiéri aj exteriéri na vyzreté omietky, betón, sklenené
tapety, aglomerované drevené, papierové, sadrokartónové povrchy alebo umakart. Náter je po zaschnu
umývateľný a teda vhodný do interiérov náročných na hygienu, ako sú školy, jedálne, kuchyne,
zdravotnícke zriadenia.
HU Az Univerzális latexfesték kül- és beltéri beton, vakolat, üvegszálas tapéta, papírtapéta, gipszkarton
festésére ajánlo*. A felület száradás után mosható, ezért ajánlo* a sztaságra igényes felületek pl. iskola,
é*erem, konyha, egészségügyi intézetek stb. festésére.
BG Универсална латексова боя за вътрешно и външно използване върху зрели мазилки, бетон,
стъклофибърни тапети, агломерирани дървени, книжни, гипсокартонени и/или гетинаксови
повърхности. След изсъхване нанесеният слой може да се мие и следователно е подходящ за
вътрешна употреба в помещения с високи изисквания за хигиена, каквито са училища, столове,
кухни, медицински заведения и др.под.
Balení:
Odstín:
Podklad:

PE kelímky a obaly – 0,8 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg
bílý – bělost 93 %
omítky, beton, zdivo, sklovláknité tapety, aglomerované dřevěné, papírové, sádrokartónové
povrchy a nebo umakart
Aplikace:
štětec, váleček, stříkací zařízení
Aplikační teplota:
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Vydatnost:
0,25 – 0,4 kg/m2 – při dvou nátěrech
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování:
+5 °C až +25 °C v suchu
Záruční lhůta:
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
není

0,8 kg, 2,5 kg,
5 kg, 10 kg

white

aplication

water

+5 – 25 °C
24 months
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Vodouředitelné emaily a lazury na dřevo
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AktivKolor ®
Email na nové drevo i renováciu | Zománc és alapozó egyben
új fára és felújításra | емайла на дърво и обновяването
AkvKolor je vodouředitelný email pro interiér i exteriér. Používá se pro nátěry dřeva
a dřevěných podhledů, obkladů, oken, dveří, nábytku, plotů a dalších. Lze ho aplikovat i na
ocel opatřenou ankorozním základem. Nátěr je pololesklý a výborně kryje. Zaschlý nátěr
vytváří povrch chránící dřevo před povětrnostními vlivy a dřevokaznými houbami. Není
vhodný pro narání dětského nábytku, hraček a nádob na potraviny.
SK AkvKolor je vodou riediteľný email pre interiér aj exteriér. Používa sa na nátery dreva, drevených
podhľadov, obkladov, okien, dverí, nábytku, plotov a ďalších. Môžeme ho aplikovať aj na oceľ opatrenú
ankoróznym základom. Náter je pololesklý a výborne kryje. Zaschnutý náter vytvára povrch, ktorý chráni
drevo pred poveternostnými vplyvmi a drevokaznými hubami. Nie je vhodný na nátery detského nábytku,
hračiek a nádob na potraviny.
HU Zománc + alapozó 2 az 1-ben új fára és felújításra – vízbázisú, kültéri és beltéri felhasználásra.
Felvihető: új és jó minőségű régi fára, festhető vele: kerítés, ajtó, ablak, kerbútor, álmennyezetek, fa
homlokzatok, verandák, pergolák. A száraz bevonat óvja a fát az időjárás viszontagságaitól és a fakárosító
gombáktól. Selyemfényű és felújtás esetén alapozó rétegként használható Akvlazur alá.
BG АКТИВКОЛОР е водоразтворим лак за използване както на закрито така и на открито. Използва
се за лакиране на дърво и дървени тавани, облицовки, прозорци, врати, мебели, огради и други.
Може да бъде използван и върху стомана, предварително боядисвана с грунд против корозия.
Покритието е с частичен блясък и с отлични покривни свойства. Засъхналият лак създава слой
служещ за защита на дървения материал от климатичните влияния и разрушаващите дървото гъби.
Не е подходящ за лакиране на детски мебели, играчки и съдове за хранителни продукти.

Balení:
Odstín:

0,75 l, 2,5 l
bílá, burgundy, červená, hnědá, mahagon, okr, palisandr,
renovace-pínie, středně hnědá, teak, zelená, žlutá
Podklad:
dřevo
Aplikace:
štětec, váleček, stříkací zařízení
Aplikační teplota:
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C
Vydatnost:
8-9 m2/1 l
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování:
+5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
Záruční lhůta:
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
není

0,75 l, 2,5 l

12

12 colours

aplication

4 – 12 hours

water

+5 – 25 °C
24 months

Vzorkovnice
AktivKolor®
s fyzickými
nátahy barev
Rozměr: 15 x 80 cm

Barvy nejvyšší kvality

Festékek csúcsminőségben
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AktivLazur ®
Lazura na nové drevo aj renováciu | Lazúr és alapozó egyben
új fára és felújításra | петна новата дърво и обновяването
AkvLazur je silnovrstvá vodouředitelná lazura pro interiér i exteriér. Používá se k impregnaci
a ochraně dřeva pro dřevokazným houbám, plísním. Používá se k nátěrům dřevěných štů,
podhledů, obložení stěn a stropů, plotů, chat, oken, dveří, zahradního nábytku, pergol,
dřevěných konstrukcí. Nátěr je pololesklý a odolný povětrnostním vlivům. Nátěr zvýrazňuje
strukturu dřeva. Není vhodný pro narání dětského nábytku, hraček a nádob na potraviny.
SK AkvLazur je silnovrstvá, vodouriediteľná lazúra pre interiér aj exteriér. Používa sa na impregnáciu
a ochranu dreva pro drevokazným hubám a plesňam. Používa sa na nátery drevených štov , podhľadov,
obloženie sen a stropov, plotov, chát, okien, dverí, záhradného nábytku, pergolí, drevených konštrukcií.
Náter je pololesklý a odolný voči poveternostným vplyvom. Náter zvýrazňuje štruktúru dreva. Nie je
vhodný na nátery detského nábytku, hračiek a na nádoby na potraviny.
HU Vastaglazúr+alapozó 2 az 1-ben új fára és felújításra – vízbázisú, kültéri és beltéri felhasználásra.
Felvihető: új és jó minőségű régi fára, festhető vele: kerítés, ajtó, ablak, kerbútor, álmennyezetek, fa
homlokzatok, verandák, pergolák. A bevonat óvja a fát az UV sugárzástól, károsító gombáktól és az
időjárás viszontagságaitól. Kiemeli a fa erede szerkezetét.
BG АКТИВЛАЗУР е плътна лазурна боя, разтворима във вода, за използване на закрито и открито.
Използва се за импрегнация и защита на дървен материал от разрушаващите го гъби и плесени.
Използва се за създаване на слоеве върху дървени фасади, облицовки на стените и тавани, огради,
вили, прозорци, врати, градински мебели, навеси и други конструкции от дърво. Покритието е с
частичен блясък и устойчив срещу влиянието на климата. Покритието прави по-изразителна
структурата на дървото. Не е подходящ за боядисване на детски мебели, играчки и съдове за
хранителни продукти.
Balení:
Odstín:

0,75 l, 2,5 l
bezbarvý, bezbarvý s UV, bříza, cedr, dub, hennessy, cherry,
jedle, kaštan, mahagon, meruňka, ořech, palisandr, pínie,
teak, tropický mahagon, třešeň, zlatý dub
Podklad:
dřevo
Aplikace:
štětec, váleček, stříkací zařízení
Aplikační teplota:
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C
Vydatnost:
9-11 m2/1 l
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování:
+5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
Záruční lhůta:
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
není

0,75 l, 2,5 l

18 colours

aplication

4 – 12 hours

water

+5 – 25 °C
24 months

Vzorkovnice
AktivLazur®
s fyzickými
nátahy barev
Rozměr: 15 x 80 cm
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Syntetické a epoxidové laky
Barvy nejvyšší kvality

Festékek csúcsminőségben

AktivLak® S1002 Univerzální
S1002 Univerzálny | S1002 univerzális lakk | Активлак С1002 Универсален
Akvlak je syntecký, rychleschnoucí, lesklý lak s UV ﬁltrem pro interiér i exteriér. Používá se k nátěrům
dřevěných podhledů, poliček, obložení stěn a dalších. Lak je vysoce lesklý a tvrdý. Zaschlý nátěr má dobrou
odolnost vůči povětrnostním vlivům a vlhkému prostředí. Lak doporučujeme i k nátěrům kovů, které jsou
součás dřevěných předmětů.
SK Akvlak je syntecký, rýchloschnúci, lesklý lak s UV ﬁltrom pre interiér aj exteriér. Používa sa na nátery drevených
podhľadov, poličiek, obloženie sen a ďalších. Lak je veľmi lesklý a tvrdý. Zaschnutý náter má dobrú odolnosť voči
poveternostným vplyvom a vlhkému prostrediu. Lak odporúčame aj na nátery kovov, ktoré sú súčasťou drevených
predmetov.
HU Szintekus, gyorsan száradó, fényes, UV szűrővel kültérre és beltérre. Az Akvlak S1002 kül- és beltéri fafelületek
á*etsző fényes réteggel való bevonására ajánlo*, mint pl.: polcok, lambériák, falburkolatok, ereszaljak stb. A megszáradt
bevonat nagyon jól ellenáll az időjárás viszontagságainak. A lakk magasfényű, kemény és sima bevonatot képez kül- és
beltéri felhasználhatósággal. Az UV szűrőt gátolja a fa öregedését és a lakkréteg besárgulását. Nedves környezetnek is
jól ellenáll. A lakkot ajánljuk a fa szerkezetek fém részeinek a bevonására is.
BG АКТИВЛАК е синтетичен, бързо съхнещ, лъскав лак с UV филтър, предназначен за използване както на
закрито така и на открито. Използва се за лакиране на дървени тавани, етажерки, дървени облицовки на стените
и други. Лакът е с висок блясък и твърдост. Засъхналият слой притежава добра устойчивост против влиянието на
климата и против влагата на околната среда. Препоръчваме и за боядисване на метали, които влизат в състава
на дървени предмети.

0,35 l, 0,6 l, 2,5 l

clear fluid

aplication

5 hours

S6006, S6001

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

0,35 l, 0,6 l, 2,5 l
bezbarvý lesklý, bezbarvý polomatný
dřevo, kov
štětec, stříkací zařízení
teplota podkladu musí být +5 °C až 30 °C
7-10 m2/1 l
S6006, S6001-pro stříkací zařízení
+5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
24 měsíců od data plnění
uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Varování

+5 – 25 °C
24 months

AktivLak® S1009 na chaty a chalupy

S1009 Na chaty a chalupy | S1009 faházlakk | Активлак С1009 За дървени
вили и къщи
Akvlak je syntecký, rychleschnoucí, lesklý lak s UV ﬁltrem pro interiér i exteriér. Používá se k nátěrům
dřevěných chat, oken, plotů, pergol a předmětům. Lak je vysoce lesklý a tvrdý. Zaschlý nátěr má dobrou
odolnost vůči povětrnostním vlivům a vlhkému prostředí. UV ﬁltr zabraňuje stárnu nátěru. Lak
doporučujeme i k nátěrům kovů, které jsou součás dřevěných předmětů.
SK Akvlak je syntecký, rýchloschnúci, lesklý lak s UV ﬁltrom pre interiér aj exteriér. Používa sa na nátery drevených
chát, okien, plotov, pergolí a predmetov. Lak je veľmi lesklý a tvrdý. Zaschnutý náter má dobrú odolnosť voči
poveternostným vplyvom a vlhkému prostrediu. UV ﬁlter zabraňuje starnuu náteru. Lak odporúčame aj na nátery kovov,
ktoré sú súčasťou drevených predmetov.
HU Szintekus, gyorsan száradó, fényes, UV szűrővel kültérre és beltérre. Az Akvlak S1009 kül- és beltéri fafelületek
á*etsző fényes réteggel való bevonására ajánlo*, főleg faházakra, hétvégi házakra, ablakokra, pergolákra és más
időjárásnak kite* felületekre. A megszáradt bevonat nagyon jól ellenáll az időjárás viszontagságainak. A lakk magasfényű,
kemény és sima bevonatot képez kül- és beltéri felhasználhatósággal. Az UV szűrőt gátolja a fa öregedését és a lakkréteg
besárgulását. A lakkot ajánljuk a fa szerkezetek fém részeinek a bevonására is.
BG АКТИВЛАК е синтетичен, бързо съхнещ, лъскав лак с UV филтър за използване както на закрито така и на
открито. Използва се за лакиране на вили, прозорци, огради,навеси и други предмети от дърво. Лакът е с висок
блясък и твърдост. Засъхналият слой притежава добра устойчивост против влиянието на климата и против влагата
на околната среда. UV филтърът възпрепятства стареенето на слоя. Препоръчваме лака и за боядисване на
метали, които влизат в състава на дървени предмети.

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

0,6 l, 2,5 l, 10 l
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clear fluid

aplication

5 hours

S6005, xylene

+5 – 25 °C
24 months

0,6 l, 2,5 l, 10 l
bezbarvý
dřevo, kov
štětec, stříkací zařízení
teplota podkladu musí být +5 °C až 30 °C
7-11 m2/1 l
S6005, xylen
+5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
24 měsíců od data plnění uvedeného na
obalu v neporušeném balení
Varování

AktivLak® S1051 Epoxidový
S1051 Epoxilakk | Активлак С1051 Епоксиден
Akvlak je jednosložkový epoxidový lak s UV ﬁltrem pro interiér i exteriér. Používá se k nátěrům dřevěných
nábytků, obložení, stropních podhledů, korku, dřevovláknitých desek, překližek, k napouštění savých
podkladů, k lakování ocelových výrobků, drátu a dalších. Lak je lesklý, tvrdý a dobře přilnavý. Zaschlý nátěr
má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům, vlhkému prostředí, zředěným chemikáliím a vodou se
saponáty. Lak doporučujeme i k nátěrům kovů, které jsou součás dřevěných předmětů.
SK Akvlak je jednozložkový epoxidový s UV ﬁltrom pre interiér aj exteriér. Používa sa na nátery dreveného nábytku,
obloženia, stropných podhľadov, korku, drevovláknitých dosiek, preglejok, na napúšťanie savých podkladov, na lakovanie
oceľových výrobkov, drôtov a ďalších. Lak je lesklý, tvrdý a má dobrú priľnavosť. Zaschnutý náter má dobrú odolnosť
voči poveternostným vplyvom, vlhkému prostrediu, zriedeným chemikáliám a vode so saponátmi. Lak odporúčame aj na
nátery kovov, ktoré sú súčasťou drevených predmetov.
HU Egykomponensű, gyorsan száradó, kemény, fényes, UV szűrővel kültérre és beltérre. Az Akvlak S1051 kül- és
beltéri fafelületek (bútor, faborítások, famennyezetek), parafa, farostlemezek, nedvszívó felületek beeresztésére,
acélhuzalok és acél elemek lakkozására ajánlo*. Nem ajánlo* játékok, gyerekbútorok és élelmiszerrel érintkező felületek
festésére. A lakk nagyon jól tapad, gyorsan szárad és száradás után nagyon jól ellenáll az időjárás viszontagságainak.
Ellenáll az UV-sugárzásnak, vegyszerek hatásának, nedvességnek és víznek. A lakkot ajánljuk fa szerkezetek fém részeinek
a bevonására is.
BG АКТИВЛАК е еднокомпонентен епоксиден лак с UV филтър предназначен за използване както на закрито
така и на открито. Използва се за лакиране на дървени мебели, облицовки, на облицованите тавани, на плоскости
от корк и талашит, шперплат, за импрегниране на попивателни основни повърхности, за лакиране на стоманени
изделия, телове и други. Лакът е с блясък, твърдост и с добро сцепление. Засъхналият слой устоява добре на
влиянието на климата и влажната среда, на разредени химикали и вода със съдържание на сапонати.
Препоръчваме лака и като покритие на метали, които влизат в състава на дървени предмети.

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

0,35 l, 0,6 l, 2,5 l

clear fluid

aplication

2 hours

S6300

0,35 l, 0,6 l, 2,5 l
bezbarvý
dřevo, kov
štětec, stříkací zařízení
teplota podkladu musí být +5 °C až 30 °C
12-14 m2/1 l
S6300
+5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
24 měsíců od data plnění
uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Varování

+5 – 25 °C
24 months

AktivLak® S1119 na lodě
S1119 Na lode| S1119 csónaklakk | Активлак С1119 За лодки
Akvlak je syntecký, rychleschnoucí lak s UV ﬁltrem pro interiér i exteriér. Používá se k nátěrům dřeva, kovů
a především lodí (a to i čás, které jsou trvale pod ponorem ve sladké vodě), dále zahradních pergol, plotů,
dřevěných nábytku, venkovních dveří, sportovních náčiní a předmětů na které působí celoročně déšť. Lak je
vysoce lesklý, tvrdý a odolný ve vlhkém prostředí. Lak doporučujeme i k nátěrům kovů, které jsou součás
dřevěných předmětů.
SK Akvlak je syntecký, rýchloschnúci lak s UV ﬁltrom pre interiér aj exteriér. Používa sa na nátery dreva, kovu
a predovšetkým lodí (a to aj čas, ktoré sú trvale pod ponorom v sladkej vode), ďalej záhradných pergolí, plotov,
dreveného nábytku, vonkajších dverí, športového náradia a predmetov, na ktoré pôsobí celoročne dážď. Lak je veľmi
lesklý, tvrdý a odolný voči vlhkému prostrediu. Lak odporúčame aj na nátery kovov, ktoré sú súčasťou drevených
predmetov.
HU Szintekus, gyorsan száradó, fényes, UV szűrővel kültérre és beltérre. Az Akvlak S1119 kül- és beltéri fa és
fémtárgyak á*etsző fényes réteggel való bevonására ajánlo* főleg csónakokra, hajókra (állandóan édesvízben lévő
részekre is), ker pergolákra, ker bútorokra, kültéri ajtókra, sporteszközökre és olyan tárgyakra, amelyekre egész évben
esik az eső. A megszáradt bevonat lakk nagyon jól ellenáll az időjárás viszontagságainak. A lakk magasfényű, kemény és
sima bevonatot képez kül- és beltéri felhasználhatósággal. Az UV szűrő jelentősen gátolja a lakkréteg sárgulását. Nedves
környezetnek is jól ellenáll. A lakkot ajánljuk a fa szerkezetek fém és részeinek a bevonására is.
BG АКТИВЛАК е синтетичен, бързо съхнещ лак с UV филтър предназначен за употреба както на закрито така и
на открито. Използва се за лакиране на дърво, метал и предимно за лакиране на лодки (също и части, които се
намират в постоянен контакт със сладка вода), по-нататък също на градински навеси, огради, дървени мебели,
външни врати, спортни уреди и предмети, които са изложени целогодишно на дъжд. Лакът е с висок блясък и
твърдост, устойчив е във влажна среда. Препоръчваме лака и за лакиране на метали, които влизат в състава на
дървени предмети.

0,6 l, 2,5 l

clear fluid

aplication

5 hours

S6005, xylene

+5 – 25 °C
24 months

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

0,6 l, 2,5 l
bezbarvý
dřevo, kov
štětec, stříkací zařízení
teplota podkladu musí být +5 °C až 30 °C
7-10 m2/1 l
S6005, xylen
+5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
24 měsíců od data plnění
uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Varování
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Epoxidové laky a lihová mořidla

AktivLak® S1300

dvousložkový epoxidový
S1300 Dvojzložkový epoxidový| S1300 kétkomponensű epoxilakk
| Активлак С1300 Двукомпонентен епоксиден
Akvlak je dvousložkový epoxidový lak pro interiér i exteriér. Používá se k penetraci savých
povrchů (betonu, dřeva, zdiva apod.) pod nátěrové systémy, k lesklým transparentním
nátěrům dřeva, dřevovláknitých desek, překližek, parket, palubovek, korku a kovů. Nátěry
odolávají různým chemickým vlivů, ale neodolávají kyselinám vyšší koncentrace
a povětrnostním vlivům (UV záření způsobuje žloutnu a křídování nátěru).
SK Akvlak je dvojzložkový epoxidový lak pre interiér aj exteriér. Používa sa na penetráciu savých
povrchov (betónu, dreva, muriva a pod.) pod náterové systémy, na lesklé transparentné nátery dreva,
drevovláknitých dosiek, preglejok, parkiet, paluboviek, korku a kovov. Nátery odolávajú rôznym
chemickým vplyvom, ale neodolávajú kyselinám vo vyšších koncentráciách a poveternostným vplyvom
(UV žiarenie spôsobuje zažltnue a kriedovanie náteru).
HU Kétkomponensű, fényes, beltéri lakk . Az Akvlak S1300 fényes, magas kopásállóságú felületet képez
fa, farostlemez, parke*a, parafa és fém felületen. Használható nedvszívó felületek (beton, fa, falazat)
alapozására, fényes bevonására, bevonatrendszerek alá. A teljesen száraz bevonat ellenáll különböző
vegyi hatásoknak. Nem ellenálló: szerves savakkal, oxidálló savakkal, magas koncentrációjú szervetlen
savakkal és az időjárás viszontagságaival szemben. UV sugárzás a bevonat sárgulását és krétásodását
okozza.
BG АКТИВЛАК е двукомпонентен епоксиден лак за използване както на закрито така и на открито.
Използва се за импрегниране на попиващи повърхности (бетон, дърво, зидария и др.) като грунд
преди боядисване с други бои, за лъскави прозрачни слоеве върху дървен материал, плоскости от
талашит, шперплат, паркет, дъски, корк и метал. Слоевете са устойчиви против различни химични
влияния, но не са устойчиви на киселини с по-висока концентрация и на влиянието на климата (UV
излъчване причинява жълтеене и потъмняване на покритието).
Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:
3,5 kg ; 1,4 kg
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clear fluid

aplication

15 hours

S6300, S7300

+5 – 25 °C
24 months

3,5 kg; 1,4 kg
bezbarvý
dřevo, savé podklady
štětec
teplota podkladu musí být +5 °C až 30 °C
14 m2/1 kg
S6300 lak, S7300 tvrdidlo
+5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Varování

Barvy nejvyšší kvality

Festékek csúcsminőségben

ProAktiv® lihové mořidlo

Liehové moridlo | Szeszes fapác | ПроАктив спиртно средство
за оцветяване на дървен материал
Lihové mořidlo se používá k probarvování a ošetření přírodního dřeva do matných odsnů
dřeva v interiéru i exteriéru.
SK Liehové moridlo sa používa na prifarbovanie a ošetrenie prírodného dreva do matných odeňov
dreva v interiéri aj exteriéri.
HU Szeszes fapác fafelület megszínezésére, a fa erezetének kiemelésére, ma* fa jellegű
színárnyalatokban. Az egyes színárnyalatok egymással is keverhetőek, így új egyedi színeket kapunk. 24
színárnyalatban gyártjuk. Befejezés képpen a felületet színtelen UV-álló lakkal (Akvlak S1002) kezeljük,
selyemfényű vagy fényes változatban.
BG Спиртно средство, което се използва за поддържане на естественото дърво и оцветяването му
в матови оттенъци както на закрито така и на открито.

Vzorkovnice Aktiv lak® a ProAktiv® s fyzickými nátahy odstínů. Rozměr: 60 x 45 cm

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

500 g

24 colours

aplication

S6005, S6006

500 g
24 odstínů
dřevo
štětec
teplota podkladu musí být +5 °C až 30 °C
8–10 m2/1 l dle tvrdosti a nasákavosti dřeva
S6005, S6006
+5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Nebezpečí

+5 – 25 °C
36 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z
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Silikonové vypalovací barvy

Aluksyl® vypalovací silikonová
žáruvzdorná barva
Szilikonos höálló festék | Силиконови топлоустойчиви бои
с изпичане
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
odmast a zbavit rzi. Nanášíme štětcem nebo nástřikem v 1 až 2 vrstvách. Po pě hodinách
zasychání postupně zahříváme a zajisme tak vypálení nátěru (nejméně 15 min. při 250 °C).
SK Aluksyl je určený na nátery kachieľ, rúr, výfukov áut a motoriek, vykurovacích telies a iných predmetov
s maximálnou povrchovou teplotou do 500°C. Povrch je potrebné pred nanesením farby dobre odmasť
a zbaviť hrdze. Nanášame štetcom alebo striekaním v 1 až 2 vrstvách. Po piach hodinách zasychania postupne
zohrievame a zaisme tak vypálenie náteru (najmenej 15 min. pri 250°C).
HU Az Aluksyl max. 500°C-nak kite* fémfelületek, pl. kipufogók, kályhacsövek, kandallók festésére
alkalmazható. A felületet rozsdamentesítjük és zsírtalanítjuk, majd gondosan felkeverjük a festéket és ecse*el
vagy szórással felvisszük 1-2 réteget, ezután pedig 5 órát száradni hagyjuk, majd fokozatosan felmelegítjük
a felületet, aminek révén a festék ráég (legalább 15 percig 250°C szükséges). Kiadósság: 0,6-0,8m²/100 g,
1,2 m2/ 400 ml spray. Oldószere: szintekus hígító, Színárnyalatok: 0199 fekete, 0910 ezüst, 0340 réz
BG Боята „Aluksyl” e предназначена за каминни печки, тръби, ауспуси на автомобили и мотори,
отоплителни тела и други предмети с максимална повърхностна температура до 500°C. Преди нанасяне
на боята повърхността трябва да бъде добре изчистена от мазнини и ръжда. Боята се разбърква добре,
евентуално се разрежда и при нужда се прецежда. Нанася се с четка или пулверизатор в 1 - 2 слоя. След
пет часово изсъхване, постепенно загряваме и така осигуряваме изпичане на нанесената боя (най-малко
15 мин. при 250 °C).
Balení:
Odstíny:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Zasychání:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

80 g, 400 g
400 ml spray
3 kg, 10 kg
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plech. obaly 80 g, 400 g, sprej 400 ml, 3 kg, 10 kg
stříbrná 0910, černá 0199, měděná 0340
kov
štětec, sprej
teplota podkladu i prostředí musí být nad +15 °C
0,6- 0,8 m2/100 g štětcem – 1,2 m2/ 400 ml – sprej
po 5 hod. postupně zahřívat a zajistit vypálení 15 min./250 °C
S6005
+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem! Uchovávejte
mimo dosah dětí!
18 měsíců od data plnění v neporušeném balení
Varování

silver 0910
black 0199
cooper 0340

aplication

5 hours

S 6005

+5 – 25 °C
18 months

Vzorkovnice
AktivKolor®
s fyzickými
nátahy barev
Rozměr: 30 x 60 cm

Syntetické dekorativní barvy

Dekorativní syntetické barvy
Dekora$vne syntecké farby| Dekorációs szintekus festékek
| Декоративни синтетични бои
Barvy jsou určeny jako vrchní nátěry dřeva a kovů pro vnitřní, venkovní prostředí. Před
použim 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.
SK Farby sú určené ako vrchné nátery dreva a kovov pre vnútorné aj vonkajšie prostredie. Pred použim
farby poriadne premiešajte, prípadne podľa potreby preﬁltrujte a nanášajte štetcom alebo sprejom na
čistý, suchý a odmastený povrch. Výrobok nie je určený na nátery prichádzajúce do priameho kontaktu
s potravinami, krmivami pre zvieratá, pitnou vodou a na nátery detského nábytku a hračiek.
HU Szintekus fedőfesték fémre, fára, kül- és beltérben. Festés elő* ajánlo* gondosan felkeverni, vagy
szórás elő* át is szűrni, majd a leszto*, száraz, zsírtalan felületre felvinni egyenletesen, egy vagy ha
szükséges, két rétegben.. Kiadósság: 0,6-0,8m²/100g, 1,2 m2/ 400 ml spray. Oldószere: szintekus hígító,
Színárnyalatok: 0960 arany, 0910 ezüst, 0340 réz
BG Боите са предназначени за повърхностно намазване на дърво и метали за вътрешно и външно
използване. Преди използване добре разбъркайте боята, според нуждите евентуално я прецедете
и я нанасяйте с четка или пулверизатор върху чиста, суха и без мазнини повърхност. Продуктът не
е предназначен за предмети, които влизат в пряк контакт с хранителни продукти, храни за животни,
питейна вода, както и за детски мебели и играчки.

Balení:
Odstíny:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Zasychání:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

80 g, 300 g
400 ml spray
3 kg

Plech. obaly 80 g, 300 g, sprej 400 ml, 3 kg
stříbrná 0910, zlatá 0960, měděná 0340
dřevo a kov
štětec, sprej
teplota podkladu i prostředí musí být nad +15 °C
0,6- 0,8 m2/100 g štětcem – 1,2 m2/ 400 ml – sprej
12 hod. do stupně 1
S6006
+5 °C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem!
Uchovávejte mimo dosah dětí!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Varování

silver 0910
gold 0960
cooper 0340

aplication

12 hours

S6006

+5 – 25 °C
18 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

19

Vodouředitelné dekorativní barvy
Stříbřenka - nespalitelný hliníkový nátěr
Striebrenka | Ezüs%esték – tüzálló alumínium festék | Сребърна боя

Stříbřenka je určena pro nátěry kamen, kouřovodů, topných těles, výfuků a jiných předmětů s maximální povrchovou teplotou do 500°C.
Nanášíme na dokonale připravený podklad, který je zbaven rzi, prachu, mastnot a nečistot. Nanášíme v souvislých vrstvách pomocí štětce
na ještě teplý podklad cca. + 50°C. Doporučujeme nanášet ve dvou slabých vrstvách nejlépe 2 hodiny po sobě.
SK Striebrenka je určená na nátery kachieľ, komínov, vykurovacích telies, výfukov a iných predmetov s maximálnou povrchovou teplotou do 500°C.
Nanášame na dokonale pripravený podklad, ktorý je zbavený hrdze, mastnôt a nečistôt. Nanášame na dokonale pripravený podklad, ktorý je zbavený hrdze,
prachu, mastnôt a nečistôt. Nanášame v súvislých vrstvách pomocou štetca na ešte teplý podklad cca +50°C. Odporúčame nanášať vo dvoch slabých
vrstvách, najlepšie 2 hodiny po sebe.
HU Az Ezüs^esték kályhacsövek, kandallók, kipufogók, hösugárzók és egyéb olyan tárgyak festésére szolgál amelyek höfoka nem haladja meg az 500Cfokot. Gondosan elökészíte*, rozsdamentesíte*, zsírtalan és portalan felületre visszük fel. Egyenletesen hordjuk fel ecse*el, a kb. +50C-fokos, még meleg
felületre. Két vékonyabb réteg felvitelét javasoljuk, kb. 2 órán belül.
BG Сребърната боя е предназначена за намазване на каминни печки, кюнци, отоплителни тела, аспуси
и други предмети с максимална повърхностна температура до 500°C. Нанася се върху идеално
Balení:
PET láhev 100g
подготвена основа, от която е отстранена ръжда, прах, мазнини и нечистотии. Нанася се в равномерни
Odstíny:
stříbrná 0910
слоеве с помощта на четка върху все още топла основа около + 50°C. Препоръчва се да се нанася на два
Podklad:
kov
по-тънки слоя, най-добре с интервал от 2 часа помежду им.
Aplikace:
Zasychání:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:

100 g

silver 0910

aplication

2 hours

water

+5 – 25 °C
24 months

Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

štětec
cca. 2 hod.
voda
+5°C až +25 °C v suchu , Chraňte před mrazem!
Uchovávejte mimo dosah dětí!
24 měsíců od data plnění v neporušeném
balení
Varování

Unikolky® modelářské barvy

Modelárske farby | Modellezö festékek | Бои за моделиране
Vodou ředitelné modelářské barvy s lesklým povrchem jsou určeny k nátěrům všech typů modelů
aut, letadel, lodí a dále všech drobných předmětů ze dřeva, plastu, kovů, skla, keramiky, betonu
apod. Barvy vykazují velmi dobrou přilnavost. Matný lak je určen k možné konečné úpravě Vašeho
modelu či předmětu na sametově matný povrch. Všechny odsny jsou vzájemně mísitelné.
SK Vodou riediteľné modelárske farby s lesklým povrchom sú určené na nátery všetkých typov modelov áut,
lietadiel, lodí a ďalej všetkých drobných predmetov z dreva, plastu, kovu, skla, keramiky, betónu a pod. Farby
vykazujú veľmi dobrú priľnavosť k uvedeným podkladom. Rad UNIKOLKY ponúka 9 tradičných odeňov
a navyše sme do základného radu pridali matný lak. Lak je určený na konečné úpravy Vášho modelu či
predmetu na zamatovo matný povrch. Všetky odene môžeme vzájomne miesiť.
HU Vizbázisú fényes modellezö festékek autó, repülögép, hajó modellek, fa, müanyag, fém, beton stb.
felületére. A festékek a felsorolt felületeken nagyon jól megtapadnak, az Unikolky sorozat 9 hagyományos
színárnyalat és egy ma* lakkból áll. A lakk a modell felületének selyemfényt ad. A színárnyalatok egymással
keverhetök.
BG Разреждани с вода гланцови бои за моделиране, предназначени за боядисване на всякакви
видове модели на автомобили, самолети, лодки и всякакви дребни предмети от дърво, пластмаса,
метали, стъкло, керамика, бетон и др. под. Боите показват изключително добро сцепление към
посочените материали. Серията „UNIKOLKY” предлага 9 традиционни цветове, като допълнително към
основната серия сме добавили и матов лак. Лакът е предназначен за финално покритие на вашия модел
или предмет с кадифена матова повърхност. Всички бои могат взаимно да се смесват.

paper box
9 colours set

9 colours
+ matte finish

aplication

2-4 hours

water

Balení:
Odstíny:

papírová krabička – set 9 barev + lak
bílá, šedá, černá, hnědá, modrá, zelená,
žlutá, červená, hliník, matný lak
Podklad:
dřevo, plast, kov, sklo, keramika, beton
Aplikace:
štětec
Aplikační teplota:
pro nanášení je od +5 do +30 °C.
Zasychání:
přetíratelný po 2-4 hod./20 °C, plně zatížitelný po 48
hod./20 °C.
Ředidlo a mytí pomůcek: ředit max. 6 % vody tj. max. 1 g vody/balení jedné barvy
Skladování a přeprava: +5 °C až +30 °C v suchu, Chraňte před mrazem!
Záruční lhůta:
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
není

+5 – 30 °C
24 months

Unikolky® Dekor

Dekoračné farby | Dekorációs festékek | бои декоративни
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 odsny jsou vzájemně mísitelné. Unikolky Dekor nabízí
5 nejžádanějších odsnů vánočních barev, tři speciální laky s perleťovým efektem a matný lak.
SK Farby určené na dekoračné nátery a na výrobu vianočných ozdôb, adventných vencov, dekoračných
a upomienkových predmetov z dreva, plastu, kovu, skla keramiky a ďalších. Farby vykazujú veľmi dobrú
priľnavosť a všetky odene môžeme vzájomne miešať. Unikolky Dekor ponúkajú 5 najžiadanejších odeňov
vianočných farieb, tri špeciálne laky s perleťovým efektom a matný lak.
HU Dekorációs festésre, karácsonyi díszek festésére, adven koszorúk elkészítésére, ajándékok kiszínezésére
készült. A festékek nagyon jól tapadnak: fa, műanyag, fém, üveg, kerámia, beton, gipsz stb. anyagokhoz, de
ennek ellenére ﬁgyelni kell a felület lesztására és zsírtalanítására. Az Unikolky „Dekor“ a karácsonyi
dekorációhoz leginkább használt 5 színárnyalatot kínálja. Felületkezeléshez még a sze* tartalmaz 3 speciális
gyöngyházfényű lakkot és egy ma* lakkot, amelyekkel a felületet alkalomhoz illő felületűvé alakíthatja.
A színárnyalatok egymással keverhetők
BG Бои предназначени за декоративни слоеве и за производство на коледни украшения, венци,
декоративни предмети и сувенири от дърво, пластмаса, метал, стъкло, керамика и други. Боите имат
много добро сцепление и различните оттенъци могат да бъдат смесвани помежду си. Униколки Декор
предлага 5-те най-желани коледни цветове,три специални лакове перла ефект и матов лак.

paper box
9 colours set

20

8 colours
+ matte finish

aplication

2-4 hours

water

+5 – 30 °C
24 months

Balení:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Zasychání:

papírová krabička – 5 barev + 3 perleťové laky + matný lak
dřevo, plast, kov, sklo, keramika, beton
štětec
pro nanášení je od +5 do +30 °C.
přetíratelný po 2-4 hod./20 °C, plně zatížitelný
po 48 hod./20 °C.
Ředidlo a mytí pomůcek: ředit max. 6 % vody tj. max. 1 g vody/balení jedné barvy
Skladování a přeprava: +5 °C až +30 °C v suchu, Chraňte před mrazem!
Záruční lhůta:
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
není

Asfaltohliníkové nátěry

RENOLAST
Asfalto hliníková reﬂexo izolačná náterová hmota
| Fényvisszaverő bitumenes szigetelőfesték |
Асфалто-алуминиевият рефлексно-изолационен материал
Asfaltohliníková reﬂexoizolační nátěrová hmota RENOLAST je určená na povrchovou úpravu
střech (plech, IPA, térový papír a ostatní střešní izolační lepenky), dřeva, některých plasckých
hmot, betonu apod., kde se kromě izolačního a konzervačního účinku požaduje, aby nátěr
účinně odrážel světelné a tepelné paprsky.
SK Asfalto hliníková reﬂexo izolačná náterová hmota RENOLAST je určená na povrchovú úpravu striech
(plech, IPA, térový papier a ostatné strešné izolačné lepenky), dreva, niektorých plasckých hmôt, betónu
a pod., kde sa okrem izolačného a konzervačného účinku požaduje, aby náter účinne odrážal svetelné
a teplotné lúče.
HU A Renolast lapostetők, bitumenes tetők, fémtetők festésére, szigetelésére alkalmas. Javítja a felület
vízszigetelő tulajdonságait, fényvisszaverő hatásával csökken a fede beltér hőmérsékletét, növeli a
tetőfedő anyag éleartamát, egységes ezüstszínű – fémhatású - felületet biztosít. Használható beton, fa
és némely műanyag festésére, vízszigetelésére.
BG Асфалто-алуминиевият рефлексно-изолационен материал „RENOLAST” e предназначен за
повърхностна поправка на покриви (ламарина, IPA, импрегнирана хартия и други покривни
изолационни картони), дърво, някои пластмасови материи, бетон и др. под., където освен
изолационно и консервиращо действие се изисква боята да отразява ефективно светлинните и
топлинните лъчи.
Balení:
Odstíny:
Podklad:

plech. obaly 3 kg, 7 kg, 16 kg, 30 kg
stříbrný
plech, IPA, térový papír, střešní izolační lepenky, dřeva,
některé plastické hmoty, beton
Aplikace:
štětec, váleček – nejlépe dvě vrstvy, bez základního nátěru
Aplikační teplota:
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C, bez
slunečního záření
Vydatnost:
8-10 m2/kg
Zasychání:
po 24 hod. zcela proschlý
Ředidlo a mytí pomůcek: S6005, S6006
Skladování a přeprava: +5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před vysokými teplotami
a slunečním zářením
Záruční lhůta:
18 měsíců od data plnění uvedeného
na obalu v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
Varování

3 kg, 7 kg
16 kg, 30 kg

silver

aplication

24 hours

S 6005, S 6006

+5 – 25 °C
18 months
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Hladké a strukturální opravné tmely na zdivo

Akrylátový tmel Kutil®
Akrylátový tmel Kul | Akril tömítö Kul
| Акрилатен грунд KUTIL
Akrylátový jemný pastovitý tmel vhodný k použi% v interiéru i exteriéru na klasické zdivo,
omítky, sádrokartón, dřevo, dřevotřísky atd. Opravy v interiéru i exteriéru od 1 mm – 3 mm.
V exteriéru doporučujeme opatřit nátěrem. Brousitelný a pře%ratelný.
SK Akrylátový jemný pastovitý tmel vhodný na použie v interiéri aj exteriéri na klasické murivo,
omietky, sadrokartón, drevo, drevotriesky atď. Opravu v interiéri a exteriéri od 1 mm – 3 mm. V exteriéri
odporúčame ihneď opatriť náterom. Môžeme brúsiť a preerať.
HU Akril krémes tömítö kül-beltéri használatra fal, vakolat, gipszkarton, fa stb. felületeken. Alkalmazás
1-3 mm-ig. Kültérbe javasoljuk azonnal á*esteni. Csiszolható, á*esthetö.
BG Акрилатен фин пастообразен грунд, подходящ за вътрешна и външна употреба за класически
зидани стени, мазилки, гипсокартон, дърво, талашит и др.под. Приложение при вътрешна и
външна употреба от 1мм до 3мм. При външна употреба се препоръчва незабавно покриване на
нанесения грунд с бояджийски материал. Може да се шлайфа и боядисва.

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Vydatnost:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

400 g, 800 g,
1,6 kg, 5 kg, 40 kg
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400 g, 800 g, 1,6 kg, 5 kg, 40 kg
0100 bílý
zdivo, sádrokartón, dřevo
špachtle, stěrka
10 min., brousitelný po 40 min. (vrstva 1- 2 mm/20 °C)
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
100 g/0,2 m2 - 0,3 m2 při jedné vrstvě
voda
+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
není

white 0100

aplication

10 min.

water

+5 – 25 °C
24 months

Akrylátový tmel Profi®
Akrylátový tmel Proﬁ | Akril tömítö Proﬁ| Акрилатен кит Proﬁ
Velmi jemný akrylátový pastovitý tmel vhodný k použi% v interiéru i exteriéru na zdivo,
omítky, sádrokartón, dřevo, dřevovláknité a dřevotřískové desky atd. Opravy v interiéru
i exteriéru od 1 mm – 3 mm. V exteriéru doporučujeme opatřit nátěrem. Brousitelný
a pře%ratelný.
SK Veľmi jemný akrylátový pastovitý tmel vhodný na použie v interiéri aj exteriéri na murivo, omietky,
sadrokartón, drevo, drevovláknité a drevotrieskové dosky atď. Opravy v interiéri a exteriéri od 1 mm –
3 mm. V exteriéri odporúčame ihneď opatriť náterom. Môžeme brúsiť a preerať.
HU Finom krémes akril tömítö kül-beltéri használatra fal, vakolat, gipszkarton, fa stb. felületeken.
Alkalmazás 1-3 mm-ig. Kültérbe javasoljuk azonnal á*esteni. Csiszolható, á*esthetö.
BG Много фин акрилатен пастообразен кит, подходящ за вътрешна и външна употреба за зидани
стени, мазилки, гипсокартон, дърво, дървесновлакнести и талашитни плочи и др.под. Приложение
при вътрешна и външна употреба от 1 мм до 3 мм. При външна употреба се препоръчва незабавно
покриване на нанесения кит с бояджийски материал. Може да се шлайфа и боядисва.
Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Vydatnost:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

300 g, 500 g,
500 g cartridge, 2 kg

tuba 300 g, kartuše 500 g, kelímek 500 g, vanička 2 kg
0100 bílý
zdivo, omítky, sádrokartón, dřevo
špachtle, stěrka
15 min., brousitelný po 45 min. (vrstva 1-2 mm/20 °C)
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
100 g/0,2 m2 - 0,3 m2 při jedné vrstvě
voda
+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
není

white 0100

aplication

15 min.

water

+5 – 25 °C
24 months

Štukový tmel Profi®
Štukový tmel Proﬁ | Stukkó tömítö Proﬁ | Кит за щукатура Proﬁ
Speciální štukový tmel určený k opravám strukturálních povrchů stěn a stropů. Snadná, rychlá
a neviditelná oprava! Tmel je určen k bodovým i plošným opravám v interiéru i exteriéru.
Aplikujeme od 1 - 4mm. V exteriéru doporučujeme ihned opatřit nátěrem. Pře%ratelný –
nedoporučujeme brousit, jen dohladit vlhkou houbou. Broušením se ztrácí struktura tmelu!
SK Špeciálny štukový tmel určený na opravy štrukturálnych povrchov Vašich sen a stropov.
Jednoduchá, rýchla a neviditeľná oprava! Tmel je určený na bodové aj plošné opravy v interiéri aj exteriéri.
Aplikujeme od 1 – 4 mm. V exteriéri odporúčame ihneď opatriť náterom. Preerateľný – neodporúčame
brúsiť, len dohladiť vlhkou špongiou. Brúsením sa stráca štruktúra tmelu!
HU Speciális homokszemcsés tömítö vakolt felületek gyors és észrevehetetlen javítására. A tömítö
pontszerü és felüle kül- és beltéri javításra használható. Alkalmazás 1-4 mm-ig. Kültérbe javasoljuk
azonnal á*esteni. Csiszolást nem javaslunk csak átsimítjuk nedves szivaccsal.
BG Специален кит за щукатура, предназначен за поправка на структурни повърхности на вашите
стени и тавани. Лесна, бърза и невидима корекция! Китът е предназначен за точково и
повърхностно поправяне за вътрешна и външна употреба. Прилага се от 1 мм до 4 мм. При външна
употреба се препоръчва незабавно покриване на нанесения грунд с бояджийски материал. Може
да се боядисва отгоре – не се препоръчва да се шлайфа, а само да се доизглади с влажна гъба. При
шлайфане се загубва структурата на кита!

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Vydatnost:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

tuba 300 g, kelímek 500 g, vanička 2 kg
bílo-šedý
zdivo, omítky, sádrokartón, dřevo
špachtle, stěrka
15 min., brousitelný po 45 min. (vrstva 1-2 mm/20 °C)
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
100 g/0,2 m2 - 0,3 m2 při jedné vrstvě
voda
+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
není
300 g, 500 g,
2 kg

white-gray

aplication

15 min.

water

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

+5 – 25 °C
24 months
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Opravné tmely na zdivo a sádrokarton

Švédský tmel Profi®
Švédsky tmel Proﬁ | Svéd tömítö Proﬁ | Шведски кит Proﬁ
Univerzální krémovitý tmel na bázi akrylátu, vhodný k použi% v interiéru i exteriéru k drobným
opravám sádrokartonu, klasického zdiva, omítek, odpadlých rohů a také dřeva. Opravy
v interiéru i exteriéru od 1mm – 3mm. V exteriéru doporučujeme ihned opatřit nátěrem.
Brousitelný a pře%ratelný.
SK Univerzálny krémovitý tmel na bázy akrylátu, vhodný na použie v interiéri aj exteriéri na drobné
opravy sadrokartónu, klasického muriva, omietok, rohov a ež aj dreva. Opravy v interiéri a exteriéri od
1 mm – 3 mm. V exteriéri odporúčame ihneď opatriť náterom. Môžeme brúsiť a preerať.
HU Univerzális krémes állagú akril tömítö, kül- és beltéri apró javításokra, gipszkarton, vakolat, és fa
alapnál. Alkalmazás 1-3 mm-ig. Kültérbe javasoljuk azonnal á*esteni. Csiszolható, á*esthetö.
BG Универсален кремообразен кит на акрилатна основа, подходящ за вътрешна и външна
употреба за дребни поправки на гипсокартон, класическа тухлена зидария, мазилки, ъгли,
а също така и дърво. Приложение при вътрешна и външна употреба от 1мм до 3мм. При външна
употреба се препоръчва незабавно покриване на нанесения грунд с бояджийски материал. Може
да се шлайфа и боядисва.
Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Vydatnost:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

tuba 300 g, kelímek 500 g, vanička 2 kg, 5 kg
0100 bílý
zdivo, omítky, sádrokartón, dřevo
špachtle, stěrka
15 min., brousitelný po 45 min. (vrstva 1-2 mm/20 °C)
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
100 g/0,2 m2 - 0,3 m2 při jedné vrstvě
voda
+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
není

300 g, 500 g,
2 kg, 5 kg

white 0100

aplication

15 min.

water

+5 – 25 °C
24 months

KARTÓN tmel Profi®
Kartón tmel Proﬁ | Karton tömítö Proﬁ
| Фугираща смес KARTОN Proﬁ
Kartón je jednosložkový výplňový brusný tmel vhodný k vytmelení spár mezi deskami
sádrokartonu, k ﬁnální úpravě a k dokonalému vyhlazení přechodů mezi sádrokartonovými
deskami. Tmel je vhodný jen pro vnitřní použi%. Velkou výhodou je, že je možné po zavadnu%
povrch vyhladit vlhkou houbou a %m bezprašně dokončit vyhlazení spojů a nebo po vytvrzení
(2 – 6 hod. - dle síly nanesené vrstvy) lze tmel lehce brousit.
SK Kartón je jednozložkový výplňový brúsny tmel vhodný na vytmelenie škár medzi doskami
sadrokartónu, na konečnú úpravu a na dokonalé vyhladenie prechodov medzi sadrokartónovými doskami.
Tmel je vhodný len na vnútorné použie. Veľkou výhodou je, že je možné po krátkom zaschnu% povrch
vyhladiť vlhkou špongiou a tým bezprašne dokončiť vyhladenie spojov alebo po vytvrdnu% (2-6 hod. podľa
hrúbky nanesenej vrstvy) môžeme tmel zľahka prebrúsiť.
HU Különleges nagyon ﬁnom csiszolható tömítö gipszkarton tömítésére. A Karton tömítö
egykomponensü tömítö gipszkarton, illesztések tömítésére, valamint két gipszkarton lap köz felület
végsö eldolgozására. A tömítö csak beltérben alkalmazható. Nagy elönye hogy félnedves állapotban
nedves szivaccsal elsimítható így csiszolás nélkül a felület pormentesen elsimítható vagy száradás után /26 óra a rétegtöl függöen/ könnyedén megcsiszolható. Felvihetö 0,1-6mm-es rétegben.
BG Специална изключително фина смес за шлайфане и финиш-паста за гипсокартон.Сместта е
еднокомпонентна смес за полиране, подходяща за запълване на фуги между плочите от
гипсокартон, за финална обработка и за съвършено изглаждане на прехода между
гипсокартонените плочи. Сместта е подходяща само за вътрешна употреба. Голямо предимство е,
че след изпръхване може да се изглади с влажна гъба и така безпрашно да се довърши
изглаждането на връзките и/или след втърдяване (2–6 ч. – според дебелината на нанесения слой)
е възможно леко да се шлайфа.
Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Vydatnost:

tuba 300 g, kartuše 500 g, kelímek 500 g, 2 kg, 5 kg
0100 bílý
sádrokarton
stěrka, nerezový natahovák
20 min., brousitelný po 60 min. (vrstva 1-2 mm/20 °C)
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
k zatmelení 1 m dlouhé spáry o šířce 15 mm a hloubce 10 mm je
potřeba 0,3 – 0,4 kg tmelu
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování:
+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
Záruční lhůta:
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
není
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300 g, 500 g,
500 g cartridge,
2 kg, 5 kg

white 0100

aplication

20 min.

water

+5 – 25 °C
24 months

Šlehaný tmel Profi®
Šľahaný tmel Proﬁ | Könnyíte faltapasz Proﬁ | Смес за замазка Proﬁ
Speciální superlehký tmel k opravám trhlin, odpadlých rohů v interiéru i exteriéru. Vhodnými
podklady jsou omítky, sádrokarton, zdivo, dřevo. Je pře%ratelný, nestéká, nepraská,
nesmršťuje se. Velmi dobře se uhlazuje a je brousitelný. Odolává působení vody, mrazu a má
velmi dobrou přilnavost k podkladu. Aplikace od 1 mm – 2 cm v jedné vrstvě.
SK Špeciálny super ľahký tmel na opravy trhlín, odpadnutých rohov v interiéri aj exteriéri. Vhodnými
podkladmi sú omietky, sadrokartón, murivo, drevo. Môžeme ho preerať, nesteká, nesťahuje sa. Veľmi
dobre sa uhladzuje a je brúsiteľný. Odoláva pôsobeniu vody, mrazu a má veľmi dobrú priľnavosť
k podkladu. Aplikácia od 1 mm – 2 cm v jednej vrstve.
HU Különleges habosíto tömítö repedések, sarkak, kül- és beltéri javítására. Gipszkarton, vakolat, fa,
farostlemezhez használható. Nem zsugorodik, és nem repedezik. Csiszolható és á*esthetö, víznek és
fagynak ellenáll, jól tapad. Kültérben javasoljuk á*esteni. Nagy felületre vékony rétegben nem javasoljuk.
Alkalmazás 1mm-2cm-ig egyrétegben.
BG Специална суперлека смес за поправка на пукнати, олющени ъгли за вътрешна и външна
употреба. Подходящи основи са мазилки, гипсокартон, тухлена зидария, дърво... Може да се
боядисва, не се стича, не се пука, не се свива. Много добре се изглажда и може да се шлайфа.
Устойчива е на действието на вода, студ и има много добро сцепление към базовата повърхност.
Приложение от 1мм до 2 см в един слой.
Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Vydatnost:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

kelímek 250 ml, 1 l
bílý
zdivo, omítky, sádrokartón, dřevo
špachtle, stěrka, ruka
45 min., brousitelný po 120 min. (vrstva 1-2 mm/20 °C)
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
100 g/0,2 m2 - 0,3 m2 při jedné vrstvě
voda
+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
není

250 ml, 1 l

white

aplication

45 min.

water

+5 – 25 °C
24 months

Latexový tmel Profi®
Latexový tmel Proﬁ | Latex tömítö Proﬁ | Латексов кит Proﬁ
Latexový tmel určený k celoplošným opravám zdiva, dřeva a betonu. Tmel nanášíme na
plochy zbavené všech nečistot, mastnot a prachu. Opravy v interiéru i exteriéru od 0,5 mm
– 3 mm v jedné vrstvě. V exteriéru doporučujeme ihned opatřit nátěrem. Brousitelný
a pře%ratelný.
SK Latexový tmel je určený na celoplošné opravy muriva, dreva a betónu. Tmel nanášame na plochy
zbavené všetkých nečistôt, mastnôt a prachu. Opravy v interiéri a exteriéri od 0,5 mm – 3 mm v jednej
vrstve. V exteriéri odporúčame ihneď opatriť náterom. Môžeme brúsiť a preerať.
HU Fal, beton és fa nagyfelületü javítására. Kül- és beltérben 0,5-3mm-ig egyrétegben. Kültérbe
javasoljuk azonnal á*esteni. Csiszolható, á*esthetö. Félszárazon átsimítható nedves szivaccsal.
BG Латексовият кит е предназначен за обработка на цялата площ на тухлена зидария, дърво и
бетон. Китът се нанася върху площ, изчистена от всякакви нечистотии, мазнини и прах. За вътрешна
и външна употреба в един слой от 0,5 мм до 3мм. При външна употреба се препоръчва незабавно
покриване на нанесения кит с бояджийски материал. Може да се шлайфа и боядисва. Нанася се с
помощта на шпакла или стоманена четка.

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Vydatnost:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

kelímek 500 g
0100 bílý
zdivo, dřevo, beton
špachtle, stěrka, nerezový natahovák
15 min., brousitelný po 45 min. (vrstva 1-2 mm/20 °C)
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
2-4 m2/1 kg (2 mm vrstva)
voda
+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
není

500 g

white 0100

aplication

15 min.

water

+5 – 25 °C
24 months
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Sádrové opravné tmely na zdivo a sádrokarton
Sádrový tmel Profi®
Sádrový tmel Proﬁ | Glegipsz Proﬁ | Гипсов грунд Proﬁ
Speciální sádrový, výplňový a ﬁxační tmel pro vodoinstalační, elektrikářské, stavební, topenářské
a modelářské práce Sádrový tmel Proﬁ - snadno si poradí s opravami, nerovnostmi a trhlinami od 1 mm do
5 cm v jedné vrstvě. Plně nahradí klasické elektrikářské sádry a vzhledem k 20 minutové době
zpracovatelnos nabízí dostatek času na provedení všech oprav. Balení nabízí ZDARMA špachtli a nádobu
k rozmíchání a k jednoduché aplikaci tmelu.
SK Špeciálny sadrový výplňový a ﬁxačný tmel ma vodoinštalatérske, elektroinštalatérske, kúrenárske a modelárske
práce. ľahko si poradí s opravami, nerovnosťami a trhlinami od 1 mm do 5 cm v jednej vrstve. Plne nahradí klasické
elektrikárske sadry a vzhľadom k 20 minútovej dobe spracovania ponúka dostatok času na prevedenie všetkých opráv.
Balenie ponúka ZADARMO špachtľu a nádobu na rozmiešanie a jednoduchú aplikáciu tmelu.
HU Speciális töltö és ﬁxáló tömítö vízvezeték, villanyszerelés, építészet és modellezéshez. Alkalmazható 1mm-5cm-ig
egyrétegben. Teljes mértékben helyeesí a klasszikus villanyszerelö gipszeket. Mivel 20 percig használható, így elegendö
idöt ad a munka elvégzésére. A kiszerelés INGYENESEN tartalmaz spatulyát, és edényt a termék bekeveréséhez.
BG Специален гипсов грунд за попълване и фиксиране при водоинсталационни, електротехнически, строителни,
топлоинсталационни работи и моделиране. Гипсовият грунд „Proﬁ” се справя лесно с поправки, неравности и
пукнатини от 1 мм до 5 см в един слой. Изцяло замества класическия гипс, използван при електротехнически
работи, и с оглед на времето от 20 минути за прилагане предлага достатъчно време за извършване на всички
поправки. Опаковката предлага БЕЗПЛАТНО шпакла и съд за разбъркване за лесна употреба на грунда.

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Mísící poměr:
Čas na zpracování:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

kelímek 300 g + míchátko zdarma, 1 kg
bílý
zdivo, omítky, sádrokartón
špachtle
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
300 g tmelu/ 200 ml vody
20 min./při 20 °C
22 min., brousitelný brusným papírem po 60 min.
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
voda
+5 °C až +25 °C v suchu
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
není

300 g, 1 kg

white

aplication

20 min.

water

+5 – 25 °C
24 months

aplication

25 min.

water

+5 – 25 °C
18 months

PRIMATMEL®
Primatömítö | Универсален бояджийски грунд PRIMA
Speciální výplňový tmel pro vyspravení vašich stěn a stropů před malováním. Snadno si poradí s opravami,
nerovnostmi a trhlinami od 1 mm do 5 cm v jedné vrstvě. Také je určen k ﬁxaci, modelování a tvarování.
Plně nahradí klasické elektrikářské sádry a vzhledem k 45 minutové době zpracovatelnos nabízí dostatek
času na provedení všech oprav.
SK Špeciálny výplňový tmel na vyrovnanie vašich sen a stropov pred maľovaním. Ľahko si poradí s opravami,
nerovnosťami a trhlinami od 1 mm do 5 cm v jednej vrstve. Je ež určený na ﬁxáciu, modelovanie a tvarovanie. Plne
nahradí klasické elektrikárske sadry a vzhľadom k 45 minútovej dobe spracovania ponúka dostatok času na prevedenie
všetkých opráv.
HU Általános tömítö az Önök falainak és mennyezeteinek javítására. Egyszerüen kijavít minden 1mm-5cm-ig terjedö
repedést egy rétegben. Ezen kívül rögzítésre, modellezésre és formázásra is ajánlo. Teljesen helyeesí a klasszikus
gipszeket és 45 perc nyito idejével elegendö idöt biztosít a munka elvégzésére.
BG Специален запълващ грунд за изглаждане на вашите стени и тавани преди боядисване. Лесно се справя с
поправки, неравности и пукнатини от 1 мм до 2 см в един слой. Също така е предназначен за фиксиране,
моделиране и формоване. Изцяло замества класическия гипс, използван при електротехнически работи, и с оглед
на времето от 45 минути на прилагане, предлага достатъчно време на извършване на всички поправки.

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Míchací poměr:
Čas na zpracování:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

PE sáček 300 g – 5x300g závěsné prodejní balení
0100 bílý
zdivo, omítky, sádrokartón
špachtle
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C
1 balení tmelu(300 g) / 200 ml vody
45 min. /při 20 °C
25 min., brousitelný po 60 min.-vrstva 0,2 mm – 5 cm.
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
voda
+5 °C až +25 °C v suchu
18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
není
5 x 300 g
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white 0100

Opravné tmely na dřevo
Dřevotmel Profi®
Drevotmel Proﬁ | Folyékony fa | Кит за дърво Proﬁ
Rychleschnoucí práškový nitrotmel na dřevo. Speciální tmel na přírodní bázi, který vyrovnává
rýhy, kazy, spáry ve dřevě a dřevotřísce, zaplní i otvor po vypadlém suku. Opravy v interiéru
i exteriéru 1 mm – 5 cm. Brousitelný a pře%ratelný.
SK Rýchle schnúci práškový nitrotmel na drevo. Špeciálny tmel na prírodnej bázy, ktorý vyrovnáva ryhy,
kazy, škáry v dreve a drevotrieske, zaplní otvory po vypadnutom suku. Opravy v interiéri aj exteriéri 1 mm
– 5 cm. Môžeme brúsiť aj preerať.
HU Természetes por alapú speciális tömítö, melynek második komponense a nitrohígító. Fa és
farostlemezben lévö rések, repedések, hibák kijavítására alkalmazható kül- és beltérben, 1mm-5cm-es
vastagságig. Csiszolható és á*esthetö.
BG Бързосъхнещ прахообразен нитрокит за дърво. Специален кит на природна основа, който
изравнява драскотини, наранявания, фуги във дърво и талашит, запълва и отвори след изпадане на
чвор. За вътрешна и външна употреба – поправки от 1мм до 5см. Може да се шлайфа и боядисва.

Balení:
Podklad:
Odstíny:
Aplikace:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Vydatnost:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

250 g
dřevo
bílý, smrk, borovice, buk, mahagon
špachtle
10 min., brousitelný po 20 min. (vrstva 2 mm/20 °C)
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
100 g/0,2 m2/1 mm
Ředidlo C6000
+5 °C až +25 °C, Skladujte v suchu!
72 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Nebezpečí

250 g

white, spruce, pine,
beech, mahogony

C6000

+5 – 25 °C
72 months

aplication

10 min.

Dřevokitt Profi®
Drevoki Proﬁ | Faki Proﬁ | Кит за дърво 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 pře%ratelný.
SK Veľmi jemný krémovitý tmel na opravy prasklín, kazov, rýh v dreve, drevotrieskach
a drevovláknitých doskách, Tmel môžeme použiť ako v interiéroch tak aj v exteriéroch a ež aj na
prípadné opravy muriva, sadrokartónu atd. Aplikácia od 0,5 mm – 4 mm. V exteriéri odporúčame
ihneď opatriť náterom. Môžeme brúsiť a preerať.
HU Finom krémes állagú, vízbázisú tömítö, fa és farostlemez réseinek, repedéseinek, hibáinak
javítására, de akár fal illetve gipszkarton felületeken is megállja a helyét. Kül- és beltérben is
használható, 0,5mm-4mm-es vastagságig. Kültérbe javasoljuk azonnal á*esteni. Csiszolható és
á*esthetö.
BG Изключително фин кремообразен кит за запълване на драскотини, пукнатини и
разяждания в дървени, талашитни и дървесновлакнести плочи и др.под. Китът е подходящ
както за вътрешна, така и за външна употреба , а също и за евентуална корекция на зидани
стени, гипсокартон и др.под. Приложение от 0,5 мм до 4 мм. При външна употреба се
препоръчва незабавно покриване на нанесения кит с бояджийски материал. Може да се
шлайфа и боядисва.
Balení:
Odstíny:

250 g, 300 g tuba
bílý, smrk, borovice, buk, dub, třešeň, ořech,
jilm, mahagon, teak
Podklad:
dřevo
Aplikace:
špachtle
Povrchové zaschnutí:
10 min., brousitelný po 40 min. (vrstva 1- 2 mm/ 20 °C)
Povrchová úprava:
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
Vydatnost:
100 g/0,2 m2 - 0,3 m2 při jedné vrstvě
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování:
+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
Záruční lhůta:
24 měsíců od data plnění uvedeného
na obalu v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
není

250 g, 300 g

white, spruce, pine,
beech, oak, walnut,
cherry, elm, mahagony,
teak

aplication

10 min.

water

+5 – 25 °C
24 months
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Opravné tmely na dřevo
Voskový tmel Profi®
Voskový tmel Proﬁ | Viaszrudacska Proﬁ | Восъчна паста Proﬁ
Voskový tmel slouží k vyspravení a retušování rýh a drobných škrábanců v plovoucích
podlahách, parketách, mořeném dřevě a leštěném nábytku. Tmel je po aplikaci světlostálý.
Následné ošetřování opravených míst běžným způsobem. Velmi rychlá a jednoduchá oprava
– interiér i exteriér.
SK Voskový tmel slúži na vyrovnanie a retušovanie rýh a drobných škrabancov na plávajúcich
podlahách, parketách, namorenom dreve a leštenom nábytku. Po aplikácii je tmel svetlo stály. Opravené
miesta ošetrujeme bežným spôsobom. Veľmi rýchla a jednoduchá oprava – interiér aj exteriér.
HU Alkalmazható parkeán, pácolt fán, polírozo bútoron, laminált padlón és hajópadlón karcolások
javítására. A termék fényálló, és javítás után hagyományos módon sz%tható. Nagyon gyors és egyszerü
javítás kültér- és beltérben.
BG Восъчната паста служи за попълване и ретуширане на пукнатини и дребни драскотини в
плаващи подове, паркети, предварително импрегнирани дървени повърхности и лъскане на
мебели. След нанасяне пастата не се променя от светлината. След попълване местата могат да се
обработват по стандартен начин. Много бърза и лесна корекция за вътрешна и външна употреба.

Balení:
Odstíny:

Set – 12 g tmelu, ﬁlc a špachtle
bílý, smrk, borovice, buk, dub, třešeň, ořech, mahagon,
černý, červený, olše, palisandr, teak, wenge, zelený, jasan
Podklad:
dřevo, parkety, plovoucí podlahy, leštěný nábytek
Aplikace:
ručně, následně přiloženou špachtlí
Vydatnost:
dle hloubky rýh
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování:
+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
Záruční lhůta:
36 měsíců, do data uvedeného na obalu
Speciﬁcká rizikovost:
není

12 g

white, spruce, pine, oak, beech,
cherry, walnut, mahagony, black
wood, red wood, alder,
palisander, teak, wenge, green
wood, ash

aplication

water

+5 – 25 °C
36 months

Sklenářský tmel Profi O 5500
Sklenársky tmel Proﬁ | Üvegezö ki Proﬁ | Маджун за стъкла Proﬁ
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 ods%nech a v různých baleních.Tmel je po povrchovém zaschnu% pře%ratelný
běžnými nátěrovými hmotami.
SK Univerzálny olejový tmel určený na upevňovanie a utesňovanie tabuľkových skiel do drevených
a kovových rámov. Tmel vykazuje veľmi dobrú priľnavosť a pri aplikácii sa dobre rozťahuje. Ponúkame vo
dvoch odeňoch a v rôznych baleniach. Tmel je po povrchom zaschnu% – preerateľný bežnými
náterovými hmotami.
HU Univerzális olajos tömítö mely ablaküvegek fém- és fa keretbe helyezéséhez szolgál. Alkalmazáskor
a tömítö jól tapad és könnyen kezelhetö. Két színárnyalatban és több kiszerelésben kapható. A felülete
száradás után á*esthetö szokványos anyagokkal.
BG Универсален мазен маджун, предназначен за укрепване и уплътняване на стъкла в дървени
и метални рамки. Маджунът прилепва много добре и се разтяга при употреба. Предлага се в два
цвята в различни опаковки. След като повърхността му засъхне, може да се покрива с обикновени
бояджийски материали.
Balení:
Podklad:
Odstíny:
Aplikace:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Ředidlo:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

310 ml kartuš, 700 g, 1 kg, 2 kg, 6 kg, 17 kg
dřevo, kov
šedobéžový 0610, červenohnědý 0840
sklenářský nůž, zaoblená špachtle
24 hodin
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 14 dnech
lněná fermež
+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
není
310 ml cartridge,
700g, 1kg, 2kg,
6kg, 17kg
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gray-beige 0610
red-brown 0840

aplication

24 hours

fermež

+5 – 25 °C
24 months

Polyesterové tmely
Polyesterový tmel Profesionál®
Poliészteres tömítö Profesionál | Полиестерен кит Profesional
Jemný plnící tmel pro tmelení malých a středních nerovnos% automobilových karoserií, dále
v průmyslu k opravám čás% strojů a zařízení, ale také k opravám předmětů z liny, 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.
SK Jemný plniaci tmel na tmelenie malých a stredných nerovnos% automobilových karosérií, ďalej
v priemysle na opravy čas strojov a zariadení, ale ež na opravy predmetov z liany, hliníka, zinku,
betónu a sklolaminátu. Vďaka jemnej štruktúre je vhodný aj pre modelárov. Vhodné podklady:
pozinkovaný plech, železo, hliník, drevo, betón, sklolaminát, prírodný kameň a veľká časť umelých hmôt.
HU Finom, krémes állagú tömítő kisebb és közepes egyenetlenségek tömítésére autó karosszériákon,
továbbá ipari gépek és berendezések, valamint öntvény, alumínium, cink, beton és üvegszálszövet
javítására. Finom állagának köszünhetően modellezőknek is ajánlo. Tömíthető horganyzo lemez, vas,
alumínium, fa, beton, üvegszálszövet, terméskő és a műanyagok jelentős része.
BG Фин попълващ кит за китване на малки и средни неравности по автомобилни каросерии, също
така в индустрията за поправка на части на машини и устройства, както и за поправка на предмети
от чугун, алуминий, цинк, бетон и стъклоламинат. Благодарение на фината структура е подходящ
за моделисти. Подходящи основи: поцинкована ламарина, желязо, алуминий, дърво, бетон,
стъклоламинат, природен камък и голяма част от изкуствените материали.

180 g, 500 g

white

aplication

100 : 2

20 min.

C6000

+5 – 25 °C
10 months

Balení:
Odstín:
Aplikace:
Mísící poměr:
Čas na zpracování:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

180g, 500 g
bílý
špachtle
100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru
6 min. /při 20 °C
20 min., brousitelný brusným papírem P80 – P120
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
C6000
+5 °C až +25 °C
10 měsíců od data plnění v neporušeném balení
Varování

Balení:
Odstín:
Aplikace:
Mísící poměr:
Čas na zpracování:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

180g, 500 g
béžový
špachtle
100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru
6 min. /při 20 °C
20 min., brousitelný brusným papírem P80 – P120
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
C6000
+5 °C až +25 °C
10 měsíců od data plnění v neporušeném balení
Varování

Polyesterový tmel Standard®
Poliészteres tömítö Standard | Полиестерен кит Standard
Základní plnící tmel pro tmelení středních a větších nerovnos% automobilových karoserií, dále
v průmyslu k opravám čás% strojů a zařízení, ale také k opravám předmětů z tvrdého dřeva,
liny, 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.
SK Základný plniaci tmel na tmelenie stredných a väčších nerovnos% automobilových karosérií, ďalej
v priemysle na opravy čas strojov a zariadení, ale ež na opravy predmetov z tvrdého dreva, liany,
hliníka, zinku, betónu a sklolaminátu. Ľahko aplikovateľný, ľahko sa dá brúsiť. Vhodné podklady:
pozinkovaný plech, železo, hliník, drevo, betón, sklolaminát, prírodný kameň a veľká časť umelých hmôt.
HU Alaptömítő közepes és nagyobb egyenetlenségek tömítésére autó karosszériákon, továbbá ipari
gépek és berendezések, valamint öntvény, alumínium, cink, beton és üvegszálszövet javítására. Könnyen
alkalmazható és csiszolható. Tömíthető horganyzo lemez, vas, alumínium, fa, beton, üvegszálszövet,
terméskő és a műanyagok jelentős része.
BG Основен попълващ кит за китване на средни и по-големи неравности по автомобилни
каросерии, също така в индустрията за поправка на части на машини и устройства, както и за
поправка на предмети от твърдо дърво, чугун, алуминий, цинк, бетон и стъклоламинат. Лесно се
нанася, лесно се шлайфа. Подходящи основи: поцинкована ламарина, желязо, алуминий, дърво,
бетон, стъклоламинат, природен камък и голяма част от изкуствените материали.

180 g, 500 g

beige

aplication

100 : 2

20 min.

C6000

+5 – 25 °C
10 months
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Polyesterové opravné tmely
Polyesterový tmel Dřevo®
Poliészteres tömítö Fa | Полиестерен кит Dřevo
Výplňový tmel s obsahem dřevní moučky pro tmelení dřeva a dřevěných výrobků. Tmel se
vyznačuje pružnos% a objemovou stálos%, 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.
SK Výplňový tmel s obsahom drevnej múčky na tmelenie dreva a drevených výrobkov. Tmel sa
vyznačuje pružnosťou a má stály objem, neprepadá sa, dá sa ľahko brúsiť a môžeme ho tónovať ako pred
aplikáciou tak aj po vytvrdnu%. Svojou štruktúrou sa veľmi podobá prírodnému kameňu. Vhodné
podklady: drevo, drevotrieska, laťovka, výrobky z dreva.
HU Töltő tömítő faliszt tartalommal fa és fából készült termékekre. A tömítő rugalmas és állandó
térfogatú, könnyen csiszolható, színezhető alkalmazás elő és után is. Szerkezete nagyon hasonlít a fa
szerkezetére. Tömíthető fa, farostleme, lécek, fatermékek.
BG Попълващ кит със съдържание на дървесно брашно за китване на дърво и дървени изделия.
Китът се характеризира с еластичност и постоянен обем, не се вдлъбва, лесно се шлайфа и може
да се тонира както преди нанасянето, така и след неговото втвърдяване. Със своята структура много
прилича на природно дърво. Подходящи основи: дърво, талашит, шперплат, дървени изделия.

180 g, 500 g

natural wood

aplication

100 : 2

20 min.

C6000

+5 – 25 °C
10 months

Balení:
Odstín:
Aplikace:
Mísící poměr:
Čas na zpracování:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

180g, 500 g
přírodní dřevo
špachtle
100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru
6 min. /při 20 °C
20 min., brousitelný brusným papírem P80 – P120
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
C6000
+5 °C až +25 °C
10 měsíců od data plnění v neporušeném balení
Varování

Balení:
Odstín:
Aplikace:
Mísící poměr:
Čas na zpracování:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

180g, 500 g
šedo-stříbrný
špachtle
100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru
6 min. /při 20 °C
20 min., brousitelný brusným papírem P80 – P120
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
C6000
+5 °C až +25 °C
10 měsíců od data plnění v neporušeném balení
Varování

Polyesterový tmel Hliník®
Poliészteres tömítö Alumínium | Полиестерен кит Hliník
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 vlastnos při plošné aplikaci a snadno se brousí. Díky jemné struktuře vhodný i pro
modeláře. Vhodné podklady: hliník, ocel, pozinkovaný plech, železo, mosaz, zinek,
sklolaminát.
SK Špeciálny tmel na plošné tmelenie karosérií, ľahkých kovov, pozinkovaných plechov, ocele, zinku a
mosadze. Tmel je naplnený hliníkovým práškom a má veľmi jemnú štruktúru. Vykazuje veľmi dobré
vlastnos pri plošnej aplikácii a ľahko sa dá brúsiť. Vďaka jemnej štruktúre je vhodný aj pre modelárov.
Vhodné podklady: hliník, oceľ, pozinkovaný plech, železo, mosadz, zinok, sklolaminát.
HU Speciális tömítő karosszéria elemek felüle tömítésére, könnyű fémekre, horganyzo lemezekre,
acélra és bronzra. A tömítő alumínium port tartalmaz és nagyon ﬁnom állagú. Állagának köszönhetően
felüle tömítésre kiváló és könnyen csiszolható. Finom állagának köszünhetően modellezőknek is ajánlo.
Tömíthető alumínium, acél, horganyzo lemez, bronz, cink, üvegszálszövet.
BG Специален кит за китване на големи повърхности от каросерии, на леки метали, поцинковани
ламарини, стомана, цинк и месинг. Китът съдържа алуминиев прах и има много фина
структура.Показва много добри качества при апликация върху повърхността и лесно се шлайфа.
Благодарение на фината структура е подходящ за моделисти. Подходящи основи: алуминий,
стомана, поцинкована ламарина, желязо, месинг, цинк, стъклоламинат.

180 g, 500 g
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gray-silver

aplication

100 : 2

20 min.

C6000

+5 – 25 °C
10 months

Polyesterový tmel Vlákno®
Poliészteres tömítö Vlákno | Полиестерен кит Vlákno
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, lina, zinek, mosaz.
SK Špeciálny výplňový tmel určený na zacelenie prehrdzavených miest a veľkých dier predovšetkým v
kovoch a sklolamináte. Tmel je naplnený skelným vláknom (4 – 6 mm). Tmel svojim zložením dokáže
preklenúť a vyplniť veľké otvory a vytvára po vytvrdnu pevnú a zviazanú silnú vrstvu. VHODNÉ
PODKLADY: oceľ, železo, sklolaminát, liana, zinok, mosadz.
HU Speciális tömítő átrozsdásodo részek tömítésére, valamint nagyobb hibák javítására fémekben
vagy üvegszálszöveten. A tömítő üvegszálszövetet tartalmaz (4 – 6 mm). Összetételének köszönhetően
nagyobb lyukakat is kitölt és szilárd réteget képez. Tömíthető acél, vas, üvegszálszövet, öntvény, cink,
bronz.
BG Специален попълващ кит предназначен за възстановяване на ръждясали места и големи
дупки преди всичко в метали и стъклоламинат. Китът съдържа стъклено влакно (4 - 6 мм). Със своя
състав китът може да покрие и попълни големи отвори и след втвърдяване създава здрав и
компактен дебел слой. Подходящи основи: стомана, желязо, стъклоламинат, чугун, цинк, месинг.

180 g, 500 g

green

aplication

100 : 2

20 min.

C6000

+5 – 25 °C
10 months

Balení:
Odstín:
Aplikace:
Mísící poměr:
Čas na zpracování:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

180g, 500 g
zelený
špachtle
100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru
6 min. /při 20 °C
20 min., brousitelný brusným papírem P80 – P120
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
C6000
+5 °C až +25 °C
10 měsíců od data plnění v neporušeném balení
Varování
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Polyesterové opravné soupravy
Polyesterová souprava Univerzál
Polyesterová súprava univerzál | Univerzál poliészteres tömítő
| Полиестерен комплект Универсал
Souprava je určena k opravám automobilových karoserií, dále v průmyslu k opravám čás
strojů a zařízení. Tmel doporučujeme k opravám předmětů z pozinkovaného plechu, železa,
hliníku, betonu, přírodního kamene a velké čás umělých hmot. Tmel není určen k tmelení
nábytku, dětských hraček a na plochy, které přicházejí do styku s potravinami a pitnou vodou
v interiéru.
SK Súprava je určená na opravy automobilových karosérií, ďalej v priemysle na opravy čas strojov a
zariadení. Tmel odporúčame na opravy predmetov z pozinkovaného plechu, železa, hliníku, betónu,
prírodného kameňa a veľkej čas umelých hmôt. Tmel nie je určený na tmelenie nábytku, detských hračiek
a na plochy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami a pitnou vodou v interiéri.
HU Az Univerzál poliészteres tömítő sze autó karosszéria elemek, ipari berendezések és hobbi javítások
elvégzésére ajánlo .A tömítőt javasoljuk: vas, horganyzo lemez, alumínium, beton, kő és némely
műanyag javítására. A Poliészteres tömítő gyermekjátékok, bútorok és élelmiszerekkel vagy vízzel
érintkező felületek tömítésére nem ajánlo .
BG Комплектът е предназначен за поправки на автомобилни купета, в промишлеността за
поправки на машинни части и съоръжения. Препоръчваме този мастик да бъде използван за
поправки на предмети от поцинкована ламарина, желязо, алуминий, бетон, естествен камък и
повечето пластмаси. Мастикът не е предназначен за мебели, детски играчки и за полагане върху
повърхнини, които влизат в съприкосновение с хранителните продукти и питейната вода на
закрито.

set
400 g

aplication

100 : 2

20 min.

C6000

+5 – 25 °C
10 months

Balení:
Podklad:
Aplikace:
Mísící poměr:
Čas na zpracování:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

souprava 400 g
kov, železo
špachtle
100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru
6 min. /při 20 °C
20 min., brousitelný brusným papírem P100 - po 20 min.
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
C6000
+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním
zářením!
18 měsíců od data plnění uvedeného
na obalu v neporušeném balení
Nebezpečí

Polyesterová souprava
Dřevo Speciál
Polyesterová súprava Drevo Špeciál | Poliészteres Faki sze
| Полиестерен комплект Специал за дърво)
Souprava je určena k opravám dřeva, dřevotřísky, dřevěných masivů a výrobků v interiéru i
exteriéru. Tmel je naplněn speciální dřevní moučkou. Tmel je možné před natužením
probarvit do různých ods nů práškovými pigmenty PRIMATONY. Tmel není určen k tmelení
nábytku, dětských hraček a na plochy, které přicházejí do styku s potravinami a pitnou vodou
v interiéru.
SK Súprava je určená na opravy dreva, drevotriesky, drevených masívov a výrobkov v interiéri aj
exteriéri. Tmel je naplnený špeciálnou drevnou múčkou. Tmel môžeme pred natužením prifarbiť do
rôznych odeňov práškovými pigmentmi PRIMATÓNY. Tmel nie je určený na tmelenie nábytku, detských
hračiek a na plochy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami a pitnou vodou v interiéri.
HU A poliészteres Faki sze
fa, farostlemez, masszív fa termékek kültéri és beltéri javítására
ajánlo .A tömítő speciális falisz el töltö és felhasználás elő Primatón porfestékkel színezhető.
Kikeményedés után a térfogata állandó, nem süllyed meg ( elviseli a fa mozgását). A Poliészteres Faki
gyermekjátékok, bútorok és élelmiszerekkel vagy vízzel érintkező felületek tömítésére nem ajánlo .
BG Комплектът е предназначен за поправки на дървен материал, талашит, дървени изделия на
закрито и открито. Мастикът съдържа специален дървесен пълнеж. Преди да бъде в мастика
добавен втвърдителят, може да бъде мастикът боядисан в различни цветни оттенъци с помощта на
прахообразни пигменти PRIMATONY. Мастикът не е предназначен за полагане върху мебели, детски
играчки и върху повърхнини, които влизат в контакт с хранителните продукти и питейната вода на
закрито.

Balení:
Podklad:
Aplikace:
Mísící poměr:
Čas na zpracování:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

set
400 g

32

aplication

100 : 2

10 min.

C6000, S6006

+5 – 25 °C
10 months

souprava 400 g
dřevo
špachtle
100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru
6 min. /při 20 °C
10 min., brousitelný brusným papírem P80 - po 60 min.
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
C6000, S6006
+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením!
18 měsíců od data plnění uvedeného
na obalu v neporušeném balení
Nebezpečí

Peroxan

Špachtle

Пероксан

Spatula

Spouštěcí pasta určená k rozmíchání s polyesterovými tmely v poměru 100 dílů
tmelu a 2 díly pasty. K vytvrzení polyesterových tmelů dochází dle vlastnos
tmelu v čase 20 – 120 min.
SK Spúšťacia pasta určená na rozmiešanie polyesterových tmelov v pomere 100 dielov
tmelu a 2 diely pasty. K vytvrdnuu polyesterových tmelov dochádza podľa vlastnos
tmelu od 20 – 120 min.
HU A poliészteres tömítök második komponense. 100 egység tömítöhöz 2 egység
peroxan. A poliészteres tömítö megszilárdulása 20-120 percig tart.
BG Паста - ускорител, предназначена за разбъркване с полиестерни китове в
съотношение 100 части кит и 2 части паста. Полиестерните китове се втвърдяват от
20 до 120 мин. според качествата им.

Plastové špachtle pro zpracování tmelů.
Balení:
Odstín:
Aplikace:
Míchací poměr:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

5 g, 10 g, 40 g
bílý
vytlačením z tuby
100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru
C6000
+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením
10 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Varování

SK Plastové špachtle na spracovanie tmelov.
HU Műanyag spatula tömítők eldolgozásához.
BG Пластмасова шпатула за обработка на цимент.

Rozměry:
Materiál:

5 g, 10 g, 40 g

white

100 : 2

C6000

20 mm, 50 mm, 80 mm
HDPE

+5 – 25 °C
10 months

Eprokitt T30 Profi®
Epoxy based ﬁller Proﬁ | Эпрокитт Т30 Профи
Dvousložkový epoxidový výplňový a bodový lepící tmel k lepení kovů, keramiky, dlaždic, skla,
dřeva, stavebních hmot, laminátů a lehčeného polystyrenu. Eproki tmel se dokonale smísí
s tvrdidlem P 11 a následně směs nanášíme v opmální tloušťce spoje 1mm. Spoj dokonale
ﬁxujeme a necháme vytvrdnout 5–7 dní. Následně jsou tmelená místa pře ratelná běžnými
nátěrovými hmotami.
SK Dvojzložkový epoxidový výplňový a bodový lepiaci tmel na lepenie kovov, keramiky, dlaždíc, skla,
dreva, stavebných hmôt, laminátov a ľahčeného polystyrénu. Eproki tmel sa dokonale zmiesi s tvrdidlom
P 11 a nasledovne zmes nanášame v opmálnej hrúbke spoja 1 mm. Spoj dokonale ﬁxujeme a necháme
vytvrdnúť 5-7 dní. Potom môžeme tmelené miesta pretrieť bežnými náterovými hmotami.
HU Két komponensü epoxi tömítö és pontszerü ragasztó fém, kerámia, járólap, üveg, fa, könnyíte
szropol, és üvegszálas epoxigyanta ragasztására. Az Eproki tömítöt gondosan összekeverjük a P11
edzövel és 1mm-es rétegben visszük fel. A ragaszto felületeket rögzítjük, és 5-7 napig hagyjuk száradni.
A szilárdulás után a felület hagyományos módon á9esthetö.
BG Двукомпонентен епоксиден кит за попълване и точково лепене на метали, керамика, плочки,
стъкло, дърво, строителни материали, ламинати и лек полистирен. Китът „Eproki ” се смесва
идеално с втвърдител P 11 и получената смес се нанася като оптималната дебелина на свръзката
е 1мм. Лепените площи се фиксират и оставят да изсъхнат 5 - 7 дни. След това обработените места
се могат да се покриват с обикновени бояджийски материали.

500 g

grey-black

aplication

100 : 2,6

24 hours

acetone

+5 – 25 °C
18 months

Balení:
Odstín:
Lepení:

kelímek 500 g
šedočerný
kovů, keramiky, dlaždic, skla, dřeva, stavebních
hmot, laminátů, lehčeného polystyrenu
Aplikace:
špachtle
Mísící poměr:
100 dílů tmelu a 2,6 dílů tvrdidla P11
Čas na zpracování:
45 minut při teplotě +20 °C.
Povrchové zaschnutí:
povrchové zatuhnutí do 24 hodin, dokonalé vytvrzení po 5-7
dnech při teplotě +20 °C
Povrchová úprava:
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami
po 7 dnech
Ředidlo a mytí pomůcek: Aceton
Skladování:
+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním
zářením!
Záruční lhůta:
18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
Varování

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z
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Šamotové hmoty a žáruvzdorné tmely
Rudokitt® tmel Profi
Rudoki tömítö Proﬁ | Кит Rudoki 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 použi . 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.
SK Univerzálny pastovitý žiaruvzdorný tmel na opravy ohnísk a na vlepovanie ľahčených
ohňovzdorných dosiek, rohoží, šamotových plátov na keramický a kovový podklad. Tmel
sa dodáva v konzistencii určenej na priame použie. Používa sa ako náhrada šamotových
mált na opravu a lepenie žiaruvzdorného muriva, kameňa, sporákov, kotlov a iných ohnísk.
Tmel môžeme používať na všetky miesta, kde teplota nepresahuje 1350°C.
HU Univerzális krém állagú höálló tömítö, égésterek, höálló lapok, samotlemezek
tömítésére, kerámia és fém felületre. A tömítö használatra kész állapotban van. A Rudoki
tömítöt samotmalterek helye esítésére használják égésterek, kemencék javításakor.
A tömítö 1350 C-fokig höálló.
BG Универсален пастообразен топлоустойчив кит за поправка на малки пещи и за
залепяне на леки огнеустойчиви плочи, постелки, глинени плочи на керамична и
метална основа. Китът се доставя в готово състояние за пряко използване. Използва
се като заместител на глинени мазилки за поправка и лепене на топлоустойчива
тухлена зидария, каминни печки, печки, котли и други малки пещи. Може да се
използва на всички места, където температурата не надхвърля 1350 °C.

Balení:
Odstín:
Lepení a opravy:
Aplikace:
Čas na zpracování:
Povrchové zaschnutí:
Ředidlo:
Mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:

1,8 g

black-gray

aplication

2:1

30 min.

water

+5 – 25 °C
24 months

Speciﬁcká rizikovost:

plast. vanička 1,8 kg
šedo-černý
topenišť a k vlepování lehčených ohnivzdorných
desek, rohoží, šamotových plátů
špachtle
doba je neomezená
povrchové zatuhnutí do 30 min., dokonalé vytvrzení po 24
hod – následně vypálit postupným zatopením v kamnech
vodní sklo/voda - 2 : 1
voda
+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem!
24 měsíců od data plnění uvedeného
na obalu v neporušeném balení
Varování

Šamotová výmazová hmota
Šamotová vymazávacia hmota | Samotpor | Глинена мазилка
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.
SK Šamotová vymazávacia hmota sa používa na opravy výmuroviek menších ohnísk všetkého druhu a
na vlepovanie ľahčených ohňovzdorných dosiek, rohoží, šamotových plátov na keramický a kovový
podklad, šamotová hmota sa miesi s vodou v pomere 5 dielov šamotu a 2 dielu vodného skla a 1 diel
vody. Žiaruvzdornosť do 1350°C.
HU A Samotpor égésterek falazatának javítására szolgál. 5 rész Samotporhoz 2 rész vízüveg és 1 rész víz
szükséges /pl. 500 g samotpor 200g vízüveg 100g víz/. A sérült falazatot megnedvesítjük vizzel, kitöltjük
a Samot falazóval és elsimítjuk. A javítást 12-24 óráig száradni hagyjuk. Azután enyhe tüzön befejezzük a
szárítást. Höálló 1350C-fokig.
BG Глинена мазилка за поправка на облицовката на всякакви видове малки пещи и за залепване
на леки огнеупорни плочи, постелки, глинени плочи на керамична и метална основа. Глинената
мазилка се смесва с вода в съотношение 5 части глина с 2 части водно стъкло и 1 част вода.
Топлоустойчивост до 1350°C.

Balení:
Odstín:
Lepení a opravy:
Aplikace:
Čas na zpracování:
Povrchové zaschnutí:
Ředidlo:
Mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

1 kg, 5 kg
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black-gray

aplication

2:1

30 min.

water

+5 – 25 °C
unlimited

PE sáček 1 kg, 5 kg
šedo-černý
topenišť a k vlepování lehčených ohnivzdorných
desek, rohoží, šamotových plátů
špachtle
doba je neomezená
povrchové zatuhnutí do 30 min., dokonalé vytvrzení po
24hod – následně vypálit postupným zatopením v topeništi
vodní sklo/voda - 2:1
voda
+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem!
neomezená v neporušeném balení
není

Malířské stěrky a štuky
PRIMASTĚRKA®
Primaserka | Primagle | Мазилка PRIMASTĚRKA
Primastěrka je speciálně vyvinutá interiérová hladká stěrka krémovité konzistence, kterou je
možno používat na povrchové úpravy všech stěn a stropů v interiérech k dokonalému
vytvoření hladkého povrchu. Stěrku je možné nanášet stříkacím zařízením, ručně nebo
pomocí nerezových hladítek v max. vrstvě 1- 3 mm. Aplikaci je možné po vytvrzení opakovat.
SK Primaserka je špeciálne vyvinutá interiérová serka krémovitej konzistencie, ktorú môžeme
používať na povrchové úpravy všetkých sen a stropov v interiéroch na dokonalé vytvorenie hladkého
povrchu. Serku môžeme nanášať striekacím zariadením ručne alebo pomocou nerezových hladidiel
v max. vrstve 1-3 mm. Aplikáciu môžeme po vytvrdnu opakovať. Sadrokartónový efekt – to je
Primaserka.
HU A Primagle speciálisan kifejleszte ﬁnom krémes beltéri gle amellyel falak és mennyezetek
tökéletesen simára varázsolhatók. A gle et felhordhatjuk szórással vagy rozsdamentes gle vassal, 13mm-es rétegben. Megszilárdulás után a felvitel ismételhetö. Gipszkarton hatás – ez a Primagle .
BG Мазилката „PRIMASTĚRKA” e специално разработена интериорна гладка мазилка с
пастообразна консистенция, която може да се използва за повърхностни корекции на всякакви
стени и тавани в интериора за създаването на съвършено гладка повърхност. Може да се нанася
с помпа, ръчно или с помощта на неръждаеми мистрии в максимален слой 1- 3 мм. След
втвърдяване може да се повтори нанасянето. Ефект на гипсокартон – това предлага „Primastěrka”.

500 g, 2 kg, 5 kg,
10 kg, 15 kg, 18 kg,
30 kg, 50 kg

white 0100

aplication

water

+5 – 25 °C
24 months

PRIMAŠTUK®

Balení:
Odstín:
Podklad:

500 g, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 18 kg, 30 kg, 50 kg
0100 bílý
zdivo, beton, porobeton, omítky, dřevotřískové desky,
silikátové podklady
Aplikace:
stěrka, nerezový natahovák, strojní stříkací zařízení na
omítky
Povrchové zaschnutí:
30 min., po 45 min. je možné nanesenou stěrku vyhladit
vlhkou houbou, brousitelný po 90 min. vrstva 1-3 mm/20 °C
Povrchová úprava:
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
Vydatnost:
1-1, 5 kg/m2 (2-3mm vrstva)
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování:
+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
Záruční lhůta:
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
není

Primastuk | Мазилка PRIMAŠTUK
Primaštuk je speciálně vyvinutá štuková omítka k vytvoření tenkovrstvých omítek v interiéru
i exteriéru. Vhodnými podklady jsou panelové povrchy, základní jádrové omítky atd.
Primaštuk po lehkém promíchání nanášíme nerezovými hladítky ve vrstvě od 1mm – do
3 mm. Po zavadnu (cca. 30 min.) se omítka pomocí zednického ﬁlcového hladítka vyrovná
do hladké souvislé roviny.
SK Primaštuk je špeciálne vyvinutá štuková omietka na vytvorenie tenko vrstvých omietok v interiéri
aj exteriéri. Vhodnými podkladmi sú panelové povrchy, základné jadrové omietky atď. Primaštuk po
ľahkom premiešaním nanášame nerezovými hladidlom od 1 mm – do 3 mm. Po krátkom zaschnu cca 30
min. sa omietka pomocou murárskeho ﬁlcového hladidla vyrovná do hladkej súvislej roviny.
HU A Primastuk speciálisan kifejleszte stukkó gle vékony vakolatok kialakítására kül- és beltérben.
Felhordható beton felületre, vakolatra stb. A Primastukot felkeverés után rozsdamentes gle vassal 1-3
mm-es rétegben hordjuk fel. Kb. 30 perc után szivacsos simítóval elsimítjuk.
BG „Primaštuk” e специално разработена мазилка за щукатура за създаване на тънкослоести
мазилки при вътрешна и външна употреба. Подходящи основи са панелни повърхности, основни
мазилки и др.под. След леко разбъркване нанасяме „Primaštuk” с неръждаеми мистрии от 1 мм
до 3 мм. След изпръхване за около 30 мин. със зидарска мистрия, покрита с филц (или мистрия с
Raben) изглаждаме мазилката, и така получаваме гладка еднородна повърхност.
Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Vydatnost:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

2 kg, 8 kg, 15 kg,
30 kg, 40 kg,
50 kg

2 kg, 8 kg, 15 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg
šedo- bílý
zdivo, beton, porobeton, panelové povrchy, jádrové omítky
stěrka, nerezový natahovák – ﬁlcové hladítko pro konečnou úpravu
25 min., po zavadnutí cca. 30 min. se povrch stočí pomocí ﬁlcového hladítka
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
1,5 - 2 kg/m2 (2 - 3 mm vrstva)
voda
+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Nebezpečí

gray-white

aplication

25 min.

water

+5 – 25 °C
24 months
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Sádry a sádrové tmely
Sádra bílá PRAKTIK®
Sadra biela Prakk | Fehér gipsz Prakk | Бял гипс Prakk
Nová generace univerzální Sádry bílé PRAKTIK určené pro vodoinstalační, elektroinstalační, stavební, topenářské
a modelářské práce. Vylepšené vlastnos: snadná, rychlá a lehce opakovatelná příprava, 150ml vody a celý obsah
jednoho sáčku, dostatečný čas na zpracování 20 min., snadnější aplikace a lepší přídržnost k opravovaným místům,
možnost sádrovaná místa přebrousit.
SK Predstavujeme Vám novú generáciu univerzálnej Sadry bielej PRAKTIK určenej na vodoinštalatérske, elektroinštalatérske,
stavebné, kúrenárske a modelárske práce. Vylepšené vlastnos: jednoduchá, rýchla a ľahko opakovateľná príprava. 150 ml vody
a celý obsah jedného vrecúška. Dostatočný čas na spracovanie 20 min. Jednoduchšia aplikácia a lepšia prídržnosť k opravovaným
miestam, možnosť sadrované miesta prebrúsiť.
HU Bemutatjuk Önöknek a PRAKTIK Fehér gipsz új generációját. Alkalmazható víz- és villanyszerelésnél, építészetnél és
modellezéshez. A PRAKTIK Fehér gipsz a hagyományos gipszekhez képest több jelentös újítást tartalmaz. Alkalmazható 2mm-10cmig. Javíto tulajdonságok: Egyszerü, gyors és könnyen ismételhetö elökészítés. 150 ml víz és egy zacskó gipsz * Elegendö idö
a munkához – 20 perc. Egyszerü alkalmazás, jobb tapadás és a felület csiszolható.
BG Представяме новата генерация универсални бели гипсове PRAKTIK, предназначени за използване при
водоинсталационни, електроинсталационни, строителни, топлоинсталациони работи и моделиране. Подобрени качества:
лесна и бърза подготовка, която лесно може да се повтари. 150мл вода и цялото съдържание на една торбичка. достатъчно
време за прилагане 20 мин. по-лесно приложение и по-добре сцепление с обработваните места, възможно е гипсираните
места да бъдат прешлайфани.
Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Mísící poměr:
Čas na zpracování:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

PE sáček 3x 300 g
0100 bílý
zdivo, omítky, sádrokarton
špachtle
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
300 g sádry Praktik / 150ml vody
20 min./při 20 °C
20 min., brousitelný mřížkou, smirkovým plátnem po 45 min.
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 1 hod.
voda
+0 °C až +25 °C v suchu
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
není

pack
3 x 300 g

white 0100

aplication

20 min.

water

+0 – 25 °C
24 months

Plastická sádra
Plascká sadra | Rugalmas gipsz | Пластичен гипс
K opravám a tmelení prasklin, rohů a otvorů, ale také k celoplošnému stěrkování stěn a stropů
před malováním v interiéru. Podklad musí být pevný, nosný, soudržný, bez prachu, mastnot
a nečistot. Příprava sádry trvá několik minut, sádru sypeme do vody v poměru 0,5 l vody a 0,6
kg sádry, lehce promícháme a necháme 5 min. odstát. Následne vymícháme do hladka.
Pracujete při teplotě od +5 °C.
SK Na opravy a tmelenie prasklín, rohov a otvorov, ale ež na celoplošné serkovanie sen a stropov
pred maľovaním v interiéri. Podklad musí byť pevný, nosný a súdržný, bez prachu, mastnôt a nečistôt.
Príprava sadry trvá niekoľko minút, sadru sypeme do vody v pomere 0,5 L vody a 0,6 kg sadry, zľahka
premiešame a necháme 5 minút odstáť. Nasledovne vymiešame do hladka. Sadra je pripravená na
spracovanie.
HU Fal felületek repedéseinek, sarkainak tömítésére és egész falfelületek gle elésére alkalmas.
A felületnek szilárdnak, por és szennyezödés mentesnek kell lenni. A gipsz elökészítése néhány percet
vesz igénybe, a gipszet szórjuk a vízbe 0,5 l víz 0,6 kg gipsz, és összekeverjük, majd hagyjuk 5 percig állni.
Ezután homogénné keverjük és felhasználjuk. Alkalmazható +5C-fok fele .
BG За поправка и запълване на пукнатини, ъгли и дупки, но също така и за цялостна повърхностна
замазка на стени и тавани преди боядисване в интериора. Основата трябва да бъде твърда, носеща,
компактна, без прах и нечистотии. Работете при температура от +5°C нагоре.
Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Mísící poměr:
Čas na zpracování:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:
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PE sáček 1 kg
0100 bílý
zdivo, omítky, sádrokartón
špachtle, nerezové hladítko
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
0,9 kg/1 m při plošném stěrkování / 1 mm
1 kg sádry / 840 ml vody
45 - 60 min./při 20 °C
60 min., brousitelný brusným papírem po 90 min.-vrstva 0,5 - 5 mm
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
voda
+5 °C až +25 °C v suchu
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
není

1 kg

white 0100

aplication

60 min.

water

+5 – 25 °C
24 months

Sádra bílá modelářská
Sadra biela modelárska | Fehér modell gipsz
| Бял гипс за моделиране
Univerzální sádra určená pro vodoinstalační, elektroinstalační, stavební,
topenářské a modelářské práce. Podklad musí být pevný, nosný, soudržný, bez
prachu a mastnot a nečistot. Příprava sádry trvá několik minut, sádru sypeme do
vody a pomalu vmícháváme až do požadované konzistence. Zpracováváme při
teplotě + 5 °C a více.
SK Univerzálna sadra určená na vodoinštalatérske, elektroinštalatérske, stavebné,
kúrenárske a modelárske práce. Podklad musí byť pevný, nosný, súdržný, bez prachu,
mastnôt a nečistôt. Príprava sadry trvám niekoľko minút, sadru sypeme do vody a pomaly
vmiešame až do požadovanej konzistencie. Spracovávajte pri teplote +5°C a viac.
HU Univerzális gipsz vízvezeték, villanyszerelés, építészet és modellezéshez. A felületnek
szilárdnak, por és szennyezödés mentesnek kell lenni. A gipsz elökészítése néhány percet
vesz igénybe, a gipszet szórjuk a vízbe és összekeverjük a szükséges állagra. Alkalmazható
+5C-fok fele .
BG Универсален гипс, предназначен за използване при водоинсталационни,
електроинсталационни, строителни, топлоинсталациони работи и моделиране.
Основата трябва да бъде твърда, носеща, компактна, без прах, мазнини и нечистотии.
Подготовката на гипса продължава няколко минути, гипсът се изсипва във вода и
бавно се разбърква до желаната гъстота. Работете при температура от + 5 °C нагоре.
Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Mísící poměr:
Čas na zpracování:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

PE sáček 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, papír pytel 20 kg, 40 kg
0100 bílý
zdivo, omítky, sádrokartón
špachtle
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
1 kg sádry / 650 ml vody
12 min./při 20°C
12 min., brousitelný po 60 min./vrstva 0,5 - 10 cm
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
voda
+5 °C až +25 °C v suchu
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
není

1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg,
20 kg, 40 kg

white 0100

aplication

12 min.

water

+5 – 25 °C
24 months

Sádra šedá stavební
Sadra sivá stavebná | Stukatúrgipsz
| Гипс строителен сив
Univerzální sádra určená pro vodoinstalační, elektroinstalační, stavební a topenářské práce.
Podklad musí být pevný, nosný, soudržný, bez prachu a mastnot a nečistot. Příprava sádry trvá
několik minut, sádru sypeme do vody a pomalu vmícháváme až do požadované konzistence.
Zpracováváme při teplotě od +5°C.
SK Univerzálna sadra určená na vodoinštalatérske, elektroinštalatérske, stavebné a kúrenárske práce.
Podklad musí byť pevný, nosný, súdržný, bez prachu, mastnôt a nečistôt. Príprava sadry trvá niekoľko
minút, sadru sypeme do vody a pomaly vmiešame až do požadovanej konzistencie. Spracovávajte pri
teplote od +5°C.
HU Univerzális gipsz vízvezeték, villanyszerelés, építészethez és fütésszereléshez. A felületnek
szilárdnak, por és szennyezödés mentesnek kell lenni. A gipsz elökészítése néhány percet vesz igénybe,
a gipszet szórjuk a vízbe és összekeverjük a szükséges állagra. Alkalmazható +5C-fok fele .
BG Универсален гипс, предназначен за използване при водоинсталационни,
електроинсталационни, строителни и топлоинсталационни работи. Основата трябва да бъде
твърда, носеща, компактна, без прах и мазнини и нечистотии. Подготовката на гипса продължава
няколко минути, гипсът се изсипва във вода и бавно се разбърква до желаната гъстота. Работете при
температура от +5°C нагоре.
Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Mísící poměr:
Čas na zpracování:
Povrchové zaschnutí:
Povrchová úprava:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

PE sáček 1 kg, 3 kg, 5 kg, papír pytel 20 kg
šedá
zdivo, omítky
špachtle
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
1 kg sádry/ 650 ml vody
10 min./při 20 °C
10 min., brousitelný po 60 min./vrstva 0,5-10 cm
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
voda
+5 °C až +25 °C v suchu
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
není

1 kg, 3 kg, 5 kg,
20 kg

gray

aplication

10 min.

water

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

+5 – 25 °C
24 months
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Laminovací a lepící pryskyřice

Pryskyřice LAMIT® 109
Živica Lamit 109 | Lamit 109 gyanta | Смола LAMIT 109
Lamit 109 - univerzální typ polyesterové pryskyřice k opravám laminátových předmětů (lodí,
bazénů, sportovních potřeb, autodílů), ale také k výrobě laminátů kontaktní technologií,
navíjením a injekčním laminováním.
SK Lamit 109 – univerzálny typ polyesterovej živice na opravy laminátových predmetov, napr. lodí,
bazénov, športových potrieb, nárazníkov automobilov ale ež na výrobu laminátov kontaktnou
technológiou, navíjaním a injekčným laminovaním.
HU Univerzális poliészteres, kétkomponensű gyanta üvegszálszövetes eszközök (csónakok, medencék,
autóalkatrészek stb.) javítására. Fontos, hogy csak annyit keverjünk be amennyit 20 perc ala 20°C-fokos
hőmérsékleten fel tudunk használni. 15°C-fok ala ne használjuk a gyantát, mivel a szilárdulás hosszú
ideig tart ami ront a javítás minőségén. Keverési arány: 100 rész gyantához 2 rész edző. Nyito idő: 15 perc
BG „Lamit 109” – универсален тип полиестерна смола за поправка на ламинатни предмети (лодки,
басейни, спорни стоки, калници на автомобили), но също така и за производството на ламинати
чрез контактна технология и при ламиниране с навиване и инжектиране.
Balení:
Odstín:
Aplikace:
Míchací poměr:
Čas na zpracování:
Povrchové zaschnutí:

500 g, 1 kg,
5 kg, 10 kg

clear blue-gray

aplication

100 : 2

30 min.

C 6000, S 6005

+5 – 25 °C
12 months

Plechový obal 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg
čirý s modro-šedým nádechem
štětec
100 dílů pryskyřice a 2 díly iniciátoru
15 minut při teplotě +20 °C.
povrchové zatuhnutí do 30 min., dokonalé vytvrzení po 12
hod. při teplotě +20°C
Povrchová úprava:
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 12 hod.
Ředidlo a mytí pomůcek: C 6000, S 6005
Skladování:
+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem
a přímým slunečním zářením!
Záruční lhůta:
18 měsíců od data plnění na obalu v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
Varování

Iniciátor
Edzö | Инициатор
Iniciátor je důležitá složka k rozmíchání dvousložkových polyesterových pryskyřic Lamit 109
a Laminovací soupravy Lamit. Iniciátor zabezpečuje nastartování procesu a konečné vytvrzení
této pryskyřice. Do polyesterových pryskyřic se přidává jen 2% celkového objemu, který
připravujeme.
SK Iniciátor je dôležitá zložka na rozmiešanie dvojzložkových polyesterových živíc. Lamit 109
a Laminačné súpravy Lamit Iniciátor zabezpečujú naštartovanie procesu a konečné vytvrdnue tejto živice.
Do polyesterových živíc sa pridáva len 2% celkového objemu, ktorý pripravujeme.
HU Az edzö a két komponensü poliészteres gyanta /Lamit 109, Lamit Lamináló sze / második
komponense. Az edzö indítja el és szilárdítja ki a gyantát. A poliészteres gyantához csak 2% edzöt adunk.
BG Прибавката инициатор e важен компонент за разбъркване на двукомпонентните полиестерни
смоли „Lamit 109” и комплект за ламиниране „Lamit”. Инициаторът осигурява стартирането на
процеса и крайното втвърдяване на тези смоли. Към полиестерните смоли от инициатора се
добавят само 2% от общия приготвян обем.

Balení:
Odstín:
Aplikace:
Míchací poměr:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:

10 g, 15 g, 300 g
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clear pink fluid

100 : 2

water

+5 – 25 °C
12 months

Speciﬁcká rizikovost:

10 g, 15 g, 300 g
čirý až narůžovělý
odměřením
100 dílů pryskyřice a 2 díly iniciátoru
voda
+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním
zářením!
18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Nebezpečí

Laminovací souprava LAMIT®
Laminačná súprava Lamit | Lamit Lamináló sze
| Комплект за ламиниране LAMIT
Souprava je určena k opravám laminátových předmětů např. lodí, bazénů, sportovních potřeb
a autodílů. Nejdříve doporučujeme poškozené místo dokonale očist, obrousit a odmast.
K potřebnému množství polyesteru, který dokážeme zpracovat do 15 min. při teplotě 20 °C,
přidejte za stálého míchání 2 % iniciátoru. Nelaminujte zásadně při teplotách nižších než
+15 °C! K vytvrzení dochází později, a m se snižuje kvalita opravy.
SK Súprava je určená na opravy laminátových predmetov, napr. lodí, bazénov, športových potrieb
a autodielov. Najskôr odporúčame poškodené miesto dokonale očisť, obrúsiť a odmasť. K potrebnému
množstvu polystyrénu, ktorý dokážeme spracovať do 15 min. pri teplote 20°C, pridajte za stáleho miešania
2% iniciátoru. Laminovanie neprevádzajte zásadne pri nižších teplotách ako +15°C! K vytvrdnuu dochádza
neskoršie a znižuje sa kvalita opravy.
HU A sze üvegszállal erösíte epoxigyantás hajók, medencék, sporteszközök, autólökhárítók és más
alkatrészek javítására szolgál. A sérült felületet elöször gondosan lesz tjuk, és megcsiszoljuk. A szükséges
mennyiségü poliészterhez amit kb. 15 perc ala 20 C-fokos hömérsékleten fel tudunk használni 2%
edzövel összekeverjük. 15C-fok ala ne használjuk a sze et, mivel a szilárdulás hosszú ideig tart ami ront
a javítás minöségén.
BG Комплектът e предназначен за поправка на ламинатни предмети напр. лодки, басейни,
спортни стоки, калници на автомобили и други авточасти. Към нужното количество полиестер,
което може да се приложи до 15 мин. при температура 20C, се добавя при непрекъснато бъркане
2 % инициатор. Не работете при температури по-ниски от +15°C! Втвърдяването настъпва по-късно
и с това се намалява качеството на поправката.

500 g, 1 kg

clear blue-gray

aplication

100 : 2

30 min.

C 6000, S 6005

+5 – 25 °C
12 months

Obsah balení:

400 g polyester K, 15 g iniciátoru,
0,4 m2 skelné tkaniny, brusné plátno
800 g polyester K, 40 g iniciátoru,
0,4 m2 skelné tkaniny, brusné plátno
Odstín:
čirý s modro-šedým nádechem
Opravy:
laminátových předmětů, lodí, bazénů, sportovních potřeb
a autodílů
Aplikace:
štětec
Míchací poměr:
100 dílů pryskyřice a 2 díly iniciátoru
Čas na zpracování:
15 minut při teplotě +20 °C.
Povrchové zaschnutí:
povrchové zatuhnutí do 30 min., dokonalé vytvrzení po 12
hod při teplotě +20 °C
Povrchová úprava:
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
Ředidlo a mytí pomůcek: C 6000, S 6005
Skladování:
+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním
zářením!
Záruční lhůta:
18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
Varování

Vanafix®
opravná souprava akrylátových van
Opravná súprava akrylátových van | Akril kádjavító sze
| Комплект за ремонт на акрилни вани
Vanaﬁx-lepící a retušovací opravná souprava akrylátových van, sprchových vaniček a jiných
výrobků z akrylátu, umí retušovat škrábance a také zalepit praskliny v akrylátových vanách
a vaničkách. Souprava obsahuje: akrylovou pryskyřici 20 g, urychlovač 10 g a všechny
komponenty k úspěšné práci.
SK Vanaﬁx – lepiaca a retušovacia súprava na opravy akrylátových vaničiek a iných výrobkov z akrylátu.
Vie retušovať škrabance a ež zalepiť praskliny na akrylátových vaniach a vaničkách. Súprava obsahuje:
akrylovú živicu 20 g, urýchľovač 10g a všetky komponenty k úspešnej prác.
HU A Vanaﬁx akril kádak, zuhanyozók és más akrilból készült tárgyak karcolásainak, repedéseinek

javítására alkalmas. A sze 20g akril gyantát, 10g gyorsítót és a munkához szükséges eszközöket
tartalmazza.
BG „Vanaﬁx” - комплект за ремонт, залепяне и ретуширане на акрилни вани, основи на душ
кабини и други изделия от акрил, може да ретушира драскотини, а също и да залепи пукнатини в
акрилните вани. Комплектът съдържа: акрилна смола 20 г, ускорител 10 г и всички компоненти за
успешна работа.

20 g + 10 g

white

aplication

100 : 2

60 min.

aceton, toulen

+5 – 20 °C
12 months

Balení:
Odstín:
Opravy:

pap. krabička - 20 g pryskyřice + 10 g urychlovače
bílý
akrylátových van, sprchových vaniček a jiných výrobků
z akrylátu
Aplikace:
aplikační dávkovací špička
Míchací poměr:
100 dílů pryskyřice a 2 díly iniciátoru
Čas na zpracování:
max 25 minut při teplotě +24 °C.
Povrchové zaschnutí:
povrchové zatuhnutí do 60 min., dokonalé vytvrzení po 3
hod. při teplotě +24 °C
Ředidlo a mytí pomůcek: Aceton, Toluen
Skladování:
+5 °C až +20 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním
zářením
Záruční lhůta:
12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
Nebezpečí

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z
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Epoxidové pryskyřice a tkaniny
Epoxidová pryskyřice 1200
Epoxidová živica 1200 | Epoxigyanta 1200
| Епоксидна смола 1200
K přípravě lepících kompozic, stěrkových hmot a tmelů. K lepení kovů, skla, keramiky,
porcelánu, dřeva, betonu, apod. Do pryskyřice se přidává 6,5 % tvrdidla P 11. Pokud se
kompozice po vytvrzení opakovaně omyje teplou vodou a poté 3% roztokem kyseliny
citronové, vyhovuje podmínkám pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Následně jsou
lepená místa pře ratelná běžnými nátěrovými hmotami.
SK Na prípravu lepiacich kompozícií, serkových hmôt a tmelov. Na lepenie kovov, skla, keramiky,
porcelánu, dreva, betónu atď. Do živice sa pridáva 6,5% tvrdidla P 11. Pokiaľ sa kompozícia po vytvrdnu
opakovane umyje teplou vodou a potom 3% roztokom kyseliny citrónovej, vyhovuje podmienkam pre
priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou. Potom môžeme tmelené miesta preerať bežnými
náterovými hmotami.
HU Használható ragasztó, gle és tömítö elöállításához. Ragaszt fém, üveg, kerámia, porcelán, fa, beton,
és más felületeket. Ha a ragaszto felületet szilárdulás után többször átmossuk vizzel majd 3% citromsav
olda al, megfelel az élelmiszer ipari elöírásoknak. Szilárdulás után a felület hagyományos festékekkel
á9esthetö.
BG За подготовка на залепващи композиции, материали за замазка и китове. За лепене на

метали, стъкло, керамика, порцелан, дърво, бетон и др.под. Смолата се смесва идеално с
втвърдителя P11. Ако след втвърдяването поправеният предмет се измие повторно с топла вода и
след това с 3% разтвор на лимонена киселина, може да се използва за пряк контакт с храни и
питейна вода. След това поправените места могат да се покрият с обикновени бояджийски
материали.

400 g, 800 g,
5 kg, 10 kg

yellow-brown

aplication

100 : 6,5

24 hours

aceton

+5 – 25 °C
12 months

Balení:
Odstín:
Lepení:

400 g, 800 g, 5 kg, 10 kg
žlutohnědý
kovů, keramiky, dlaždic, skla, dřeva, stavebních hmot,
laminátů, lehčeného polystyrenu
Aplikace:
špachtle
Míchací poměr:
100 dílů tmelu a 6,5 dílů tvrdidla P11
Čas na zpracování:
45 minut při teplotě +20 °C.
Povrchové zaschnutí:
povrchové zatuhnutí do 24 hodin, dokonalé vytvrzení po 5-7
dnech při teplotě +20 °C
Povrchová úprava:
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 7 dnech
Ředidlo a mytí pomůcek: Aceton
Skladování:
+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním
zářením!
Záruční lhůta:
18 měsíců od data plnění uvedeného
na obalu v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
Varování

Tvrdidlo P11
P11 edzö | Втърдител P11
Tvrdidlo P11 je důležitá složka k rozmíchání dvousložkových epoxidových pryskyřic a tmelů
na této bázi – např. CHS epoxy souprava 1200, Epoxidová pryskyřice 1200 a také Eproki T30
Proﬁ. Tvrdidlo P11 zabezpečuje nastartování procesu a konečné vytvrzení této pryskyřice.
Do epoxidových pryskyřic se přidává jen 6,5% celkového objemu, který připravujeme.
SK Tvrdidlo P 11 je dôležitá zložka na rozmiešanie dvojzložkových epoxidových živíc a tmelov na tejto
bázy – napr. CHS epoxy súprava 1200, Epoxidová živica 1200 a ež Eproki T30 Proﬁ. Tvrdidlo P 11
zabezpečuje naštartovanie procesu a konečné vytvrdnue tejto živice. Do epoxidových živíc sa pridáva len
6,5 % celkového objemu, ktorý pripravujeme.
HU A P11-es edzö fontos összetevöje a két komponensü epoxigyantáknak és ezen a bázison alapuló pl.
CHS epoxi sze 1200, epoxigyanta 1200, és eproki tömítö anyagoknak. A P11-es edzö indítja el
a szilárdulási folyamatot és szilárdítja meg a gyantát. Az epoxigyantákhoz csak 6,5% edzöt adunk.
BG Втърдителят P11 e важен компонент за разбъркване на двукомпонентни епоксидни смоли и
китове на тази основа – напр. Комплект епоксидна смола CHS 1200CHS, Смола „Epoxy 1200”, както
и Кит „Eproki ”. Втвърдителят P11 осигурява стартирането на процеса и крайното втърдяване на
тези смоли. Към епоксидните смоли се добавя от втвърдителя само 6,5% от общия приготвян обем.
Balení:
Odstín:
Aplikace:
Míchací poměr:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
10 g, 25 g, 700 g
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clear fluid

100 : 6,5

water

+5 – 25 °C
12 months

Speciﬁcká rizikovost:

10 g, 25 g, 700 g
čirý
odměřením
100 dílů pryskyřice a 6,5 dílů iniciátoru
voda
+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem a přímým slunečním
zářením
18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Nebezpečí

CHS epoxy souprava 1200
CHS Epoxy súprava 1200 | CHS epoxi sze 1200 |
Комплект епоксидна смола CHS 1200
K drobným opravám a lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu atd. Do
pryskyřice se přidává 6,5 % tvrdidla P 11. Pokud se kompozice pro vytvrzení opakovaně omyje
teplou vodou a poté 3% roztokem kyseliny citronové, vyhovuje podmínkám pro přímý styk
s potravinami a pitnou vodou. Následně jsou tmelená místa pře ratelná běžnými nátěrovými
hmotami.
SK Na drobné opravy, lepenie kovov, skla, keramiky, porcelánu, dreva, betónu atď. Do živice sa pridáva
6,5% tvrdidla P 11. Pokiaľ sa kompozícia po vytvrdnu opakovane umyje teplou vodou a potom 3%
roztokom kyseliny citrónovej, vyhovuje podmienkam pre priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou.
Potom môžeme tmelené miesta preerať bežnými náterovými hmotami.
HU Apró javításokra fém, üveg, kerámia, porcelán, fa, beton, stb. ragasztására. A 30 perc ala /20C-fok/
felhasználható gyanta mennyiséghez állandó keverés melle 6,5% edzöt adunk. A gyantát tökéletesen
összekeverjük a P11-es edzövel és 1mm-es rétegben felvisszük. Ha a ragaszto felületet szilárdulás után
többször átmossuk vizzel majd 3% citromsav olda al, megfelel az élelmiszer ipari elöírásoknak. Szilárdulás
után a felület hagyományos festékekkel á9esthetö.
BG За дребни поправки, лепене на метали, стъкло, керамика, порцелан, дърво, бетон и др.под.
Ако след втвърдяването поправеният предмет се измие повторно с топла вода и след това с 3%
разтвор на лимонена киселина, може да се използва за пряк контакт с храни и питейна вода. След
това поправените места могат да се покрият с обикновени бояджийски материали.

100 g + 10 g

yellow-brown

aplication

100 : 6,5

24 hours

aceton

+5 – 25 °C
12 months

Obsah balení:

100 g CHS epoxy pryskyřice+10 g Tvrdidlo
P11+odmašťovač, nádobka, kapátko, míchátko
žlutohnědý
kovů, keramiky, dlaždic, skla, dřeva, stavebních hmot,
laminátů, lehčeného polystyrenu.
Aplikace:
špachtle
Míchací poměr:
100 dílů tmelu a 6,5 dílů tvrdidla P11
Čas na zpracování:
45 minut při teplotě +20 °C.
Povrchové zaschnutí:
povrchové zatuhnutí do 24 hodin, dokonalé vytvrzení po 5-7
dnech při teplotě +20 °C
Povrchová úprava:
přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 7 dnech
Ředidlo a mytí pomůcek: Aceton
Skladování:
+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem
a přímým slunečním zářením!
Záruční lhůta:
18 měsíců v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
Varování
Odstín:
Lepení:

Skelná tkanina 355, 500
Sklená tkanina | Üvegszál szövet 355, 500 |
Стъклени тъкани 355, 500
Tkaniny ve spojení s polyesterovými pryskyřicemi (pryskyřice Lamit 109 nebo laminovací
souprava Lamit) slouží k opravám laminovaných předmětů (lodí, bazénů,..). Dle rozsahu
poškození a zátěže opravovaného místa použijte další 2-3 vrstvy prosycené tkaniny. Po
vytvrzení polyesteru lze povrch brousit běžnými prostředky a následně tmelit a pře rat
nátěrovými hmotami.
SK Tkaniny v spojení s polyesterovými živicami (živica Lamit 109 alebo laminačná súprava Lamit) slúžia
na opravy laminovaných predmetov (lodí, bazénov). Podľa rozsahu poškodenia a záťaže opravovaného
miesta použite ďalšie 2-3 vrstvy nasiaknutej tkaniny. Po vytvrdnu polyesteru môžeme povrch brúsiť
bežnými prostriedkami a nasledovne tmeliť a pretrieť náterovou hmotou.
HU Az üvegszál szövet a poliészteres gyantával /Lamit 109 vagy Lamit Lamináló sze / üvegszállal
erösíte epoxigyantás eszközök javításához szükséges. A sérült mérete és terhelése alapján 2-3 réteg
üvegszál szövetet használunk. A gyanta megszilárdulása után a felület csiszolható, tömíthetö, és festhetö.
BG Тъканите в съединение с полиестерните смоли (смола „Lamit 109” или комплект за
ламиниране „Lamit”) служат за поправка на ламинатни предмети (лодки, басейни,..). Според
степента на наразяването и натоварването на поправяното място използвайте още 2-3 слоя напоена
тъкан. След втвърдяването на полиестера повърхността може да се шлайфа с обикновени средства,
после да се покрие с кит и да се намаже с бояджийски материал.
PE sáček tkaniny 0,5 m2, 2 m2, role 100 m2
bílý
laminátových předmětů např. lodí, bazénů, sportovních potřeb, nárazníků automobilů
nůžky, štětec
+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem!
v neporušeném balení - neomezená
není

Balení:
Odstín:
Opravy:
Aplikace:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

0,5 m2
2 m2, 100 m2

white

+5 – 25 °C
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Lepidla na polystyren, tapety a bordury
PRIMALEPIDLO Profi®
Primaragasztó Proﬁ | Лепило PRIMA 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.
SK Primalepidlo je univerzálne disperzné lepidlo na lepenie keramických, sklenených, drevených
a umelo hmotných obkladačiek, dlažieb v interiéroch, mozaikových parkiet a ľahčeného polystyrénu.
Vhodné podklady: betón, pórobetón, sadrokartón atď.
HU A Primaragasztó univerzális diszperziós ragasztó kerámia, üveg, fa, müanyag csempe, ill. járólap
beltéri ragasztására. Használható mozaik parke a és hungarocell ragasztására is. Ragasztható beton,
habosíto beton, gipszkarton stb. felületre.
BG Лепилото „Prima” e универсално дисперсно лепило за лепене на керамични, стъклени,
дървени и пластмасови стенни плочки, подови плочки в интериора, мозаечни паркети и лек
полистирен. Подходящи основи: бетон, газобетон, гипсокартон и др. под. Преди използване на
лепилото „Prima” трябва да се разбърка основно. Нанася се с мистрия по повърхността или точково.
Balení:
Odstín:
Lepení:

tuba 250 g, 310 ml kartuš, kelímek 400 g, 2 kg, 4 kg
0100 bílý
polystyrénových podhledů, dekoračních lišt a ozdobných doplňků keramických,
skleněných, dřevěných a umělohmotných obkládaček, dlažeb
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
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování:
+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem!
Záruční lhůta:
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
není

tube 250 g,
310 ml cartridge,
400g, 2 kg, 4 kg

white 0100

aplication

30 min.

water

+5 – 25 °C
24 months

TAPETA® tekuté lepidlo na tapety
Folyékony tapétaragasztó | Течно лепило за тапети
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
vodou. Obsah balení 1 kg vystačí k vytapetování cca. 10 m2.
SK Lepidlo Tapeta je tradičné tekuté lepidlo určené na lepenie papierových tapiet na murivo, omietky,
drevo, drevotriesky, umakart a iné podklady zbavené nesúdržných čas c, nečistôt a mastnôt. Je
pripravené na priame použie, v prípade potreby môžeme lepidlo nariediť vodou. Balenie 1 kg vystačí na
vytapetovanie cca 10 m2.
HU Hagyományos tapétaragasztó papírtapéta falra, vakolatra, fára, farostlemezre. A ragasztó
használatra kész állapotban van, szükség esetén vízzel higitható. A ragasztót javasoljuk alaposan felrázni
és átönteni vödörbe. A ragasztót a tapétára ecse el egyenletesen hordjuk fel kb. 0,1 l ragasztót 1m2-re.
A kiszerelés kb. 10 m2 felületre elegendö.
BG Лепилото „Tapeta” e традиционно течно лепило, предназначено за лепене на книжни тапети
върху тухлена зидария, мазилка, дърво, талашит, гетинакс и други основи, от които са отстранени
свободни частици, нечистотии и мазнини. Лепилото „Tapeta” е приготвено за пряко използване,
ако е необходимо по-рядко лепило, лепилото може да се разреди с вода. Една опаковка лепило
„Tapeta” стига за покриването с тапети на около 10 м2.

1 kg, 3 kg
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clear fluid

aplication

60 min.

water

+5 – 25 °C
24 months

Balení:
Odstín:
Lepení:
Aplikace:
Vydatnost:
Povrchové zaschnutí:

láhev 1 kg, 3 kg
bezbarvý
papírové tapety
malířská štětka
100 g/1 m2
povrchové zaschnutí do 60 min., dokonalé vytvrzení po 24
hod. při teplotě +20 °C
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování:
+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem!
Záruční lhůta:
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
není

TAPETA® práškové lepidlo na tapety
Tapéta - por alakú tapétaragasztó | Лепило на прах за тапети

Lepidlo Tapeta je tradiční práškové lepidlo určené k lepení papírových tapet na zdivo, omítky,
dřevo, dřevotřísky, umakart a jiné podklady zbavené nesoudržných čás , nečistot a mastnot.
Lepidlo doporučujeme rozmíchávat ve vlažné vodě. Balení 250 g vystačí k vytapetování cca.
50m2.
SK Lepidlo Tapeta je tradičné práškové lepidlo určené na lepenie papierových tapiet na murivo,
omietky, drevo, drevotriesky, umakart a iné podklady zbavené nesúdržných čas c, nečistôt a mastnôt.
Lepidlo odporúčame rozmiešať vo vlažnej vode. Balenie 250 g vám vystačí na vytapetovanie cca 50 m2.
HU Hagyományos por alakú tapétaragasztó papírtapéta falra, vakolatra, fára, farostlemezre. A ragasztó
30 perc ala elökészíthetö. Javasoljuk langyos vizzel keverni. A ragasztót a tapétára ecse el egyenletesen
hordjuk fel kb. 0,1 l ragasztót 1m2-re. A kiszerelés 250g kb. 50m2 felületre elegendö.
BG Лепилото „Tapeta” e традиционно лепило на прах, преназначено за хартиени тапети върху
тухлена зидария, мазилка, дърво, талашит, гетинакс и други основи, от които са отстранени
свободни частици, нечистотии и мазнини. Лепилото „Tapeta” e приготвено за пряко използване до
30 мин. Препоръчваме лепилото да се разбърка в хладка вода. Опаковката на „Tapetа” 250 г стига
за покриването с тапети на около 50 м2.

250 g

aplication

1 : 15
1 : 20

60 min.

water

+5 – 25 °C
24 months

Balení:
Odstín:
Lepení:
Aplikace:
Míchací poměr:

PE sáček 250 g
žlutošedý prášek
papírové tapety
malířská štětka
pro lehké papírové tapety 1:20 (tj. sáček v 5 litrech vody),
pro těžké papírové tapety 1:15 (tj. sáček ve 4 litrech vody)
Vydatnost:
100 g roztoku/1 m2
Povrchové zaschnutí:
povrchové zaschnutí do 60 min., vytvrzení po 24 hod. při
+20 °C
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování:
+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem!
Záruční lhůta:
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
není

Bordura®
Bordűrragasztó | Лепилото „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.
SK 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.
HU Készre kevert, azonnal használható bordűrragasztó. Dekorációs bordűröket ragaszt falra, vakolatra,
fára, farostra, papírra stb.-re. Szükség esetén vízzel hígítható. Kiadósság: 10 cm széles bordűr esetén 3540 m hosszra elegendő. Munkamenet: A ragasztót csak felkeverjük és ecse el felvisszük a kívánt felületre.
BG Лепилото „Bordura” е специално течно лепило за лепене на декоративни кантове върху
хартия, зидария, смазки, дърво, шперплат, формика, и други повърхности. Лепилото е приготвено
за незабавно ползване.

Balení:
Odstín:
Lepení:
Aplikace:
Vydatnost:
Povrchové zaschnutí:

450 g
bílý
papírové tapety
malířská štětka
100 g/1 m2
povrchové zaschnutí do 60 min., dokonalé vytvrzení
po 24 hod. při teplotě +20 °C
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování:
+5 °C až +25 °C Chraňte před mrazem!
Záruční lhůta:
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
není
450 g

white fluid

aplication

60 min.

water

+5 – 25 °C
24 months
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Disperze a penetrační nátěry
Disperze S 2802
Disperzia S 2802A | Mélyalapozó S2802 | Дисперсия S 2802A
Univerzální disperze do všech stavebních směsí (cementových,
vápenohydrátových), kde zlepšuje pevnost v tahu za ohybu, přídržnost
k podkladu, odolnost pro obrusu, vodovzdornost, odolnost ke
střídavému máčení a zmrazování, odolnost kyselým atmosferickým
srážkám. Disperze je vhodná k penetraci savých podkladů, k úpravě
a zlepšení vlastnos cementové malty, k přípravám lepících malt
pro lepení obkladů a dlažeb.
SK Univerzálna disperzia do všetkých stavebných zmesí (cementových,
vápenno hydrátových), kde zlepšuje pevnosť v ťahu za ohybu, súdržnosť
s podkladom, odolnosť pro obrusu, vodoodpudivosť, odolnosť voči
striedavému namáčaniu a zmrazovaniu, odolnosť voči kyslým atmosferickým
zrážkam. Disperzia je vhodná na penetráciu savých podkladov, na úpravu
a zlepšenie vlastnos cementovej malty, na prípravu lepiacich mált na
lepenie obkladov a dlažieb.
HU Univerzális diszperzió bármilyen építésze keverékbe adagolható
(cement, mészhidrát) amelyben javítja a szilárdságot, tapadást,
dörzsállóságot, vízállóságot és a savas eső elleni védelmet. A diszperzió
nedvszívó felületek (cement vakolatok, ragasztóvakolatok) beeresztésére,
alapozására is használható. Hígítási arány: max. 1:10.
BG Универсална дисперсия за всички строителни смеси (циментови,
от хидратирана вар), при които подобрява якостта на опън,
сцеплението към основата, устойчивостта на абразия,
водоустойчивостта (непропускливостта), устойчивостта на редуващото
мокрене и замръзване, устойчивостта на киселинни дъждове. Дисперсията e подходяща за
пенетриране на попиващи основи, за корекция и подобряване на качествата на циментови
разтвори, за подготовка на строителни разтвори за лепене на стенни и подови плочки.
Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

1 l, 2 l, 5 l, 10 l

PET láhve a kanystry – 1 l, 2 L, 5 l, 10 l
bílý
omítky, beton, zdivo, lepící malty
malířská štětka, štětec, váleček, stříkací zařízení
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
0,1–0,2 l/m2 podle savosti podkladu
voda
+5 °C až +25 °C v suchu
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
není

white

aplication

water

+5 – 25 °C
12 months

Univerzální penetrační nátěr
Univerzálny penetračný náter
Je určená jako podkladní nátěr savých stavebních materiálů před ﬁnální úpravou
interiérovými a exteriérovými nátěry. Zlepšuje sjednocení savos podkladu, zpevnění
podkladu a zvyšuje přídržnos 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.
SK Je určená ako podkladový náter savých stavebných materiálov pred ﬁnálnou úpravou
interiérovými a exteriérovými nátery . Zlepšuje zjednotenie nasiakavos podkladu, spevnenie podkladu
a zvyšuje prídržnos náterov, serok, lepidiel alebo tmelov. Používa sa na penetráciu savých podkladov
ako je betón, sadrokartón, drevotrieska, eternit a ďalších. Nemožno použiť ako penetráciu pod
silikónový a silikátový

2,5 l + 20 % FREE
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light blue

aplication

water

+5 – 25 °C
24 months

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

PE kanystr – 2,5 l + 20 % ZDARMA
světle modrý
omítky, beton, zdivo, lepící malty
malířská štětka, štětec, váleček, stříkací zařízení
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
5–10 m2/l podle savosti podkladu
voda
+5 °C až +25 °C v suchu
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
není

Běloby a křídy
Malířská běloba

Zinková běloba

Maliarska beloba | Bécsi fehér | Винервайс

Zinková beloba | Zinkdioxid | Цинквайс

Malířská běloba je vhodná jako pigment do
klihových,
akrylátových,
latexových
a vápenných nátěrů. Přidává se do barev za
účelem zvýšení bělos nátěru. Dle
požadované bělos přidáváme od 3 do 5%.

Přidává se do malířských nátěrů pro zvýšení
bělos. Zinková běloba je vhodná jako pigment
do klihových, akrylátových, latexových
a vápenných barev. Přidává se do barev za
účelem zvýšení bělos nátěru. Dle požadované
bělos přidáváme od 3 do 5%.

SK Maliarska beloba je vhodná ako pigment do
glejových, akrylátových, latexových a vápenných
farieb. Pridáva sa do farieb za účelom zvýšenia
belos náteru. Podľa požadovanej belos
pridávame od 3do 5%.
HU A Bécsi fehér pigmentként használható
enyves, akril, latex és mészfestékekbe. A festékekbe
a fehérség növelése érdekében adagoljuk. A kívánt
fehérségtöl függöen 3-5% hozzáadása javasolt.
BG Винервайсът е подходящ като пигмент за
лепилни, акрилатни, латексови и варни бои.
Добавя се към боите с цел увеличаване на
белотата им. Според желаната белота добавяме
от 3 до 5%.

Balení:
Odstíny:
Aplikační teplota:
Míchací poměr:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

1 kg

PE sáček 1 kg
0100 bílý
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C
300 – 500 g/10 kg nátěru
voda
+5°C až +25 °C v suchu
neomezená v neporušeném balení
není

white 0100

water

+5 – 25 °C
unlimited

SK Pridáva sa do maliarskych náterov na zvýšenie
belos. Zinková beloba je vhodná ako pigment do
glejových, akrylátových, latexových a vápenných farieb.
Pridáva sa do farieb za účelom zvýšenia belos náteru.
Podľa požadovanej belos pridávame od 3do 5%.
HU Diszperziós festékek fehérségének javítására
szolgál. Pigmentként használható enyves, akril, latex
és mészfestékekbe. A festékekbe a fehérség növelése
érdekében adagoljuk. A kívánt fehérségtöl függöen 35% hozzáadása javasolt.
BG Добавя се към бояджийски бои за
повишаване на белотата. Цинквайсът е подходящ като пигмент за лепилни,
акрилатни, латексови и варни бои. Добавя се към боите с цел увеличаване на
белотата им. Според желаната белота добавяме от 3 до 5%.
Balení:
Odstíny:
Aplikační teplota:
Míchací poměr:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

500 g

PE sáček 500 g
0100 bílý
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C
300 – 500 g/10 kg nátěru
voda
+5°C až +25 °C v suchu
neomezená v neporušeném balení
není

white 0100

water

+5 – 25 °C
unlimited

Titanová běloba

Křída plavená malířská

Titanová beloba | Titándioxid | Tитанвайс

Krieda plavená maliarska | Mester kréta|
Бояджийска измита креда

Titanová běloba se přidává do malířských
nátěrů pro zvýšení bělos. Titanová běloba je
vhodná jako pigment do klihových,
akrylátových, latexových a vápenných barev.
Přidává se do barev za účelem zvýšení bělos
nátěru.
SK Titanová beloba sa pridáva do maliarskych
náterov na zvýšenie belos. Titanová beloba je
vhodná ako pigment do glejových, akrylátových,
latexových a vápenných farieb. Pridáva sa do farieb
za účelom zvýšenia belos náteru.
HU A tándioxid pigmentként használható enyves,

akril, latex és mészfestékekbe. A festékekbe a
fehérség növelése érdekében adagoljuk.

Sypká přísada pro zvýšení bělos malířských
nátěrů, plnivo do tmelů, barev a jiných
stavebních směsí.
SK Na zvýšenie belos maliarskych náterov,
plnivo do tmelov, farieb a iných stavebných zmesí.
HU Diszperziós falfestékek fehérségének
javítására, tömítök kitöltésére és más keverékek
adalékaként alkalmazható.
BG За повишаване на белотата на
бояджийските материали, запълващ материал
за китове, бои и други строителни смеси.

BG Добавя се към бояджийски бои за
повишаване на белотата. Титанвайсът е
подходящ като пигмент за лепилни, акрилатни,
латексови и варни бои. Добавя се към боите с цел увеличаване на белотата им.
Balení:
Odstíny:
Aplikační teplota:
Míchací poměr:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

500 g

PE sáček 500 g
0100 bílý
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C
300 – 500 g/10 kg nátěru
voda
+5°C až +25 °C v suchu
neomezená v neporušeném balení
není

white 0100

water

+5 – 25 °C
unlimited

Balení:
Odstín:
Aplikační teplota:
Míchací poměr:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

750 g, 2 kg, 25 kg

PE sáček 750 g, 2 kg, pap. pytel 25 kg
0100 bílý
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C
300–500 g/10 kg nátěru
voda
+5°C až +25 °C v suchu
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
není

white 0100

water

+5 – 25 °C
24 months
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Lesky a klihy

Tekutý hedvábný
lesk dekorativní
Folyékony selyemfény – dekorációs | Течен копринен гланц
– декоративен
Tekutý hedvábný lesk pro malířské účely se používá především k vytváření
reﬂexních efektů na stěnách v interiérech. Lesk se nanáší pomocí dekoračních
válečků, kterými na stěnách vytváříme různé ornamenty. Lesk je možné
z původního ods+nu stříbrné, měnit pomocí tónovacích barev Color line do
různých ods+nů.
SK Tekutý hodvábny lesk na maliarske účely sa používa predovšetkým na vytváranie
reﬂexných efektov na stenách v interiéroch. Lesk sa nanáša pomocou dekoračných valčekov,
ktorými na stenách vytvárame rôzne ornamenty. Lesk môžeme z pôvodného strieborného
odeňa, meniť pomocou tónovacích farieb Color Line na rôzne odene.
HU A folyékony selyemfény a fal és a mennyeze1estékek felületén kialakítandó speciális
eﬀektek létrehozatalára alkalmas. A selyemfényt dekorációs hengerekkel visszük fel.
A selyemfényt az erede ezüst színárnyalatból Color line színezö ntával színezhetjük.
BG Течният копринен гланц за бояджийски цели се използва преди всичко за
създаване на рефлексни ефекти върху стените в интериора. Гланцът се нанася с
помощта на декоративни валячета, с които създаваме различни орнаменти върху
стените. Гланцът може да се променя от първоначалния си сребърен цвят с помощта
на тониращи бои „Color line” в различни нюанси.

500 g

pearl-silver
pearl-gold

aplication

water

+5 – 25 °C
24 months

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

PET láhev 500 g
stříbrnoperleťový, zlatoperleťový
vymalované stěny v interiéru
štětec, dekorační váleček
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
voda
+5 °C až +25 °C v suchu
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
není

Balení:
Odstíny:
Aplikační teplota:
Míchací poměr:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

PE sáček 300 g, PAP sáček 5 kg
nažloutlý prášek
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C
300 g klihu + 4 l vody
voda
+5°C až +25 °C v suchu
neomezená v neporušeném balení
není

Malířský klih škrobový
Maliarsky glej škrobový | Mester keményítös ragasztó |
Бояджийско лепило нишестено
Upravený práškový bramborový škrob s přísadou přírodních pryskyřic určený k přípravě
a naklížení malířských nátěrů. Je to původní způsob přípravy a vylepšení přídržnos
malířských nátěrů pro malíře a kuly. Obsah balení postačí k oklížení malířského nátěru na
20–25 m2.
SK Je upravený práškový zemiakový škrob s prísadou prírodných živíc určený na prípravu a naglejovanie
maliarskych náterov. Je to pôvodný spôsob prípravy a vylepšenia súdržnos maliarskych náterov pre
maliarov a domácich majstrov. Obsah balenia postačí na naglejovanie maliarskeho náteru na 20-25 m2.
HU Átalakíto: burgonya keményítö természetes gyanták hozzáadásával, enyves festékek készítéséhez.
Ez hagyományos módja a festékek tapadásának javítására. A kiszerelés 20-25 m2-re elegendö.
BG Обработено прахообразно картофено нишесте с прибавка от природни смоли, предназначено
за подготовка и грундиране на бояджийски материали. Това е първоначалният начин на подготовка
и подобряване на лепливостта на бояджийските материали за професионални бояджии и за
любители. Съдържанието на опаковката е достатъчно за грундирането на бояджийски материал за
20-25 м2.

300 g, 5 kg
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yellow powder

water

+5 – 25 °C
unlimited

Cementy, vápna
Cement bílý

Cement šedý

Cement biely | Fehér cement | Бял цимент

Cement sivý | Szürke cement | Сив цимент

Cement bílý podle ČSN EN 197-1, portlandský
cement EINECS: 266-043-4 pro stavební účely,
včetně spárování obkladu a dlažeb. Podklad
musí být pevný, nosný, soudržný, bez prachu
a mastnot. Při použi+ nutno zvolit vhodnou
recepturu pro poměr vody, cementu, plniv
a chemických látek.

Cement šedý podle ČSN EN 197-1,
portlandský cement EINECS: 266-043-4 pro
stavební účely. Cement je hygroskopická
látka, která po smíchání s vodou vytváří
pojivo určené pro přípravu betonu, malty
a jiných směsí pro stavění a pro výrobu
stavebních výrobků.

SK Cement biely podľa ČSN EN 197-1, portlandský
cement EINECS: 266-03-4 na stavebné účely, vrátane
spárovania obkladov a dlažieb. Podklad musí byť
pevný, nosným, súdržný, bez prachu a mastnôt. Pri
použi+ je nutné zvoliť vhodnú receptúru na pomer
vody, cementu, plnív a chemických látok.

SK Cement sivý podľa ČSN EN 197-1, portlandský
cement EINECS: 266-043-4 na stavebné účely.
Cement je hygroskopická látka, ktorá po zmiešaní
s vodou vytvára pojivo určené na prípravu betónu,
malty a iných zmesí na stavby a na výrobu
stavebných výrobkov.

HU Fehér cement ČSN EN 197-1, portlandi cement
EINECS:266-043-4 építésze célokra, fugázásra. Az
alapnak sztának, szilárdnak, zsírtalannak kell lenni,
felhasználáskor megfelelö arányt kell választani a víz,
cement, töltö és egyéb adalékok közö:.

HU Szürke cement ČSN EN 197-1, portlandi
cement EINECS:266-043-4 építésze célokra.
A cement higroszkópikus anyag amely vizzel
keverve beton, malter és egyéb építöipari anyagok
kötöanyaga.

BG Бял цимент според ČSN EN 197-1, портландски цимент според EINECS:266-0434 за строителни цели, включително фугиране на стенни и подови плочки. Основата
трябва да бъде твърда, носеща, компактна, без прах и мазнини. При използване
трябва да се избере подходяща рецептура за съотношението на вода, цимент,
запълващ материал и химически вещества.

BG Сив цимент според ČSN EN 197-1, потландски цимент според EINECS:266-0434 за строителни цели. Циментът е хидроскопично вещество, което след забъркване
с вода създава свързваща смес, предназначена за подготовка на бетон, циментов
разтвор и други смеси за строене и за производство на строителни продукти.

Balení:
Odstín:
Aplikační teplota:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

1,5 kg, 25 kg

white

PE sáček 1,5 kg, 25 kg
bílý
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C
voda
+5°C až +25 °C v suchu
12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Nebezpečí

water

Balení:
Odstín:
Aplikační teplota:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

+5 – 25 °C
unlimited

1,5 kg

grey

PE sáček 1,5 kg
šedý
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C
voda
+5°C až +25 °C v suchu
12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Nebezpečí

water

+5 – 25 °C
unlimited

Vápno Čerťák® pro stavbu
Vápno hasené pre stavbu | Fehér olto mész | Бяла гасена вар
Vápno Čerťák pro stavbu je přírodní minerální nátěr určený k nátěrům sklepů, stodol, špajzů
a všech míst, kde je kladen důraz na čistotu a hygienu. Je třeba rozmíchat s vodou : v poměru
1: 1 pro bílení. Před každým použi+m je nutné nátěr důkladně promíchat. Doporučujeme
provést 2 až 3 tenkovrstvé nátěry, podle nasákavos podkladu. K tónování doporučujeme
použít minerální pigmenty Primatón (viz.kategorie tónovací barvy).
SK Vápno Čerťák na Maľby a Nátery je prírodný minerálny náter určený na náteru pivníc, stodôl, komôr
a všetkých miest, kde je kladený dôraz na čistotu a hygienu. Je potrebné rozmiešať s vodou v pomere 1:1
na bielenie. Pred každým použi+m je nutné náter dôkladne rozmiešať. Odporúčame previesť 2 až 3 tenko
vrstvé nátery, podľa nasiakavos podkladu. Na tónovanie odporúčame použiť minerálne pigmenty
Primatón (viď. Kategória tónovacie farby)
HU A Fehér olto: mész aromazált ásványi festék, fészerek, spájzok és más higiéniát és sztaságot
igénylö helységek festésére. A 10 kg-os kiszerelésnél /vízes szuszpenzió/ elegendö felnyitni, felkeverni és
festeni. Az 5 kg-os poralakú kiszerelés 1:1 arányban vizzel keverendö. Minden festés elö: a festéket fel
kell keverni, ajánlo: 2-3 vékony réteg felvitele. A színezéshez ásványi pigmenteket ajánlunk /Primaton/.
BG Варта „Čerťák” за боядисване е природен минерален материал, предназначен за измазване
на мазета, хамбари, килери и всички други места, където се набляга на чистота и хигиената. да се
разбърка с вода: в съотношение 1: 1 за избелване. Преди всяко използване материалът трябва
добре да се разбърка. Препоръчва се да се нанася в 2 - 3 тънки слоя според пропускливостта на
основата. За тониране се препоръчва използването на минерални пигменти Primatón (виж.
категорията Тониращи бои).

10 kg water suspension
5 kg powder

white

water

+5 – 25 °C
6 months

Balení:

PE kbelíky -10 kg – vodní suspenze
PAP pytel 5 kg – práškové balení
Odstín:
bílý
Podklad:
omítky, beton, zdivo
Aplikace:
malířská štětka, štětec, váleček, stříkací zařízení
Aplikační teplota:
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C až + 30°C
Vydatnost:
4 m2/1kg – dle podkladu
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování:
+5°C až +25 °C v suchu. nesmí zmrznout!
Záruční lhůta:
6 měsíců od data na obalu v neporušeném balení
Speciﬁcká rizikovost:
Nebezpečí
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Technické suroviny, chemické přípravky

Hydroxid sodný - perle
Nátrium hidroxid | Натриев хидроксид
Velmi účinná základní chemická surovina k čištění kotlů, potrubí a odpadů. Dále
se používá při bělení a barvení texlií a k přípravě odmašťovacích lázní. Při
čištění odpadů vsypeme do sifonu umyvadla, výlevky, vany cca. 100 g hydroxidu
sodného a zalijeme 0,5 l horké vody. Necháme působit 30 minut a pak
propláchneme. Při větších nečistotách proceduru opakujeme. Nelze používat na
hliníkové potrubí!
SK Veľmi účinná základní chemická surovina na čistenie kotlov, potrubia a odpadov.
Ďalej sa používa na bielenie a farbenie tex+lií a na prípravu odmasťovacích kúpeľov. Pri
čistení odpadu vsypeme do sifónu umývadla, výlevky, vane cca 100 g hydroxidu sodného
a zalejeme 0,5 l horúcej vody. Necháme pôsobiť 30 minút a potom prepláchneme. Pri
väčších nečistotách procedúru opakujeme. Nepoužívať na hliníkové potrubie!!!
HU Nagyon hatékony vegyszer, kazánok, csövezetékek és lefolyók sz+tására.
Használható texl fehérítésénél és színezésénél, valamint zsírtalanító oldatok készítésére.
A lefolyó sz+tásakor 100 g nátriumhidroxidot szórunk a lefolyóba és 0,5 l forró vizzel
óvatosan leöntjük. Erös szennyezés esetén a folyamatot megismételjük. Alumínium
csövezeték esetén nem alkalmazható!
BG Много ефективна основна химическа суровина за почистване на котли, тръби
и канали. Също се използва при избелване и боядисване на текстил и за подготовка
на бани за отстраняване на мазнините. При чистене на канали изсипваме в сифона
и коритото на умивалника, ваната около 100 г натриев хидроксид и заливаме с 0,5
л гореща вода. Оставя се да действа 30 минути и след това се изплаква. При поголеми нечистотии повтаряме процедурата. Не трябва да се използва при
алуминиеви тръби!

Balení:
Odstín:
Použití:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Mytí pomůcek:
Skladování a přeprava:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:
Obsah:

500 g, 1 kg
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white

water

+5 – 25 °C
24 months

PE dóza + bezpečnostní uzávěr 500 g, 1 kg
bílý
čištění odpadů, kotlů, potrubí, odmašťovací lázně, bělení
a barvení textilií
vysypání z dózy
pro nanášení je od + 5 do + 25 °C.
100 g – jedna čistící dávka
voda
+5°C až +25 °C v suchu, Skladujte mimo dosah dětí!!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení Před uskladněním dobře uzavřete!
Nebezpečí
NaOH 97-99,5%.

Hydroxid sodný - pecky
Nátrium hidroxid granulátum | Натриев хидроксид

Velmi účinná základní chemická surovina k čištění kotlů, potrubí a odpadů. Dále se používá
při bělení a barvení texlií a k přípravě odmašťovacích lázní. Při čištění odpadů vsypeme do
sifonu umyvadla, výlevky, vany cca. 100 g hydroxidu sodného a zalijeme 0,5 l horké vody.
Necháme působit 30 minut a pak propláchneme. Při větších nečistotách proceduru
opakujeme. Nelze používat na hliníkové potrubí!
SK Veľmi účinná základní chemická surovina v špeciálnom tvare kôstok (granulí) určená na účinné
vyčistenie kotlov, potrubia a odpadov. Ďalej sa používa na bielenie a farbenie tex+lií a na prípravu
odmasťovacích kúpeľov. Pri čistení odpadu vsypeme do sifónu umývadla, výlevky, vane cca 100 g
hydroxidu sodného a zalejeme 0,5 l horúcej vody. Necháme pôsobiť 30 minút a potom prepláchneme. Pri
väčších nečistotách procedúru opakujeme. Nepoužívať na hliníkové potrubie!!!
HU Nagyon hatékony speciálisan formázo: vegyszer, kazánok, csövezetékek és lefolyók sz+tására.
Használható texl fehérítésénél és színezésénél, valamint zsírtalanító oldatok készítésére. A lefolyó
sz+tásakor 100 g nátriumhidroxidot szórunk a lefolyóba és 0,5 l forró vizzel óvatosan leöntjük. A 30
percig hagyjuk hatni, majd leöblítjük. Erös szennyezés esetén a folyamatot megismételjük. Alumínium
csövezeték esetén nem alkalmazható!
BG Много ефективна основна химическа суровина за почистване на котли, тръби и канали. Също
се използва при избелване и боядисване на текстил и за подготовка на бани за отстраняване на
мазнините. При чистене на канали изсипваме в сифона и коритото на умивалника, ваната около 100
г натриев хидроксид и заливаме с 0,5 л гореща вода. Оставя се да действа 30 минути и след това
се изплаква. При по-големи нечистотии повтаряме процедурата. Не трябва да се използва при
алуминиеви тръби!

Balení:
Odstín:
Použití:
Vydatnost:
Mytí pomůcek:
Skladování a přeprava:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:
Obsah:

1 kg

white

water

PE dóza + bezpečnostní uzávěr, 1 kg
bílý
čištění odpadů, kotlů, potrubí, odmašťovací lázně, bělení
a barvení textilií
100 g – jedna čistící dávka
voda
+5°C až +25 °C v suchu, Skladujte mimo dosah dětí!!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení Před uskladněním dobře uzavřete!
Nebezpečí
NaOH 97-99,5%.

+5 – 25 °C
24 months

Hydroxid sodný - gel
Hydroxid sodný gél | Nátrium hidroxid Ak!v Gél |
Натриев хидроокис актив гел
Hydroxid sodný akv gel je silný univerzální gelový čisč odpadů a potrubí s použi+m na
kovové, plastové i hliníkové provedení.
SK Hydroxid sodný ak+v gél je silný univerzálny gélový čisč odpadov a potrubia s použi+m na kovové,
plastové a hliníkové prevedenie.
HU A nátrium hidroxid Ak+v Gél rendkívül hatékony zselés állagú lefolyó sz+tó. Használható fém és
műanyag lefolyóknál is.
BG Натриевият хидроокис актив гел е универсално средство за почистване на канализационни и
други тръби, като може да бъде използван за тръби произведени от метал, пластмаса и алуминий.

Balení:
Odstín:
Použití:
Vydatnost:
Mytí pomůcek:
Skladování a přeprava:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:
Obsah:
1l

clear fluid

water

PE dóza + bezpečnostní uzávěr, 1 l
bezbarvý
čištění odpadů, kotlů, potrubí, odmašťovací lázně, bělení
a barvení textilií
100 g – jedna čistící dávka
voda
+15°C až +25 °C v suchu, Skladujte mimo dosah dětí!!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení Před uskladněním dobře uzavřete!
Nebezpečí
NaOH 45-50 %.

+15 – 25 °C
24 months
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Čistící přípravky
TRIOMAX® domácnost
TRIOMAX domácnosť | TRIOMAX – háztartás |
ТРИОМАКС за домакинство

Úklidový prostředek, který účinně odmašťuje trouby, sporáky, digestoře, fritézy, keramické
desky a pracovní plochy. Je možné ho použít i na leštěný mramor a kámen. Přípravek je šetrný
k čištěným povrchům a dodává jim lesk.
SK Prostriedok na upratovanie, ktorý účinne odmasťuje trúby, šporáky, digestory, fritézy, keramické
dosky a pracovné plochy, Môžeme ho použiť aj na leštený mramor a kameň. Prípravok je šetrný k čisteným
povrchom a dodáva im lesk.
HU A Triomax zsírtalanító, a háztartási zsírtalanítók új +pusa, amely tökéletesen zsírtalanít minden
háztartási gépet, kerámia lapot, páraelszívót, tűzhelyet, rozsdamentes és zománcozo: sütőt. Használható
fényesíte: márványra és gránitra is. A sz+tószer óvja a felületeket, és kellemes illatot áraszt.
BG Препарат за почистване, който ефикасно премахва мазнини от фурни, печки, фритюрници,
керамични котлони и работни плотове. Препаратът не поврежда почистваните повърхнини и
подобрява техният блясък.

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Ředidlo:
Mytí pomůcek:
Skladování a přeprava:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:
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PE rozprašovač 500 ml
čirá kapalina
kov, plast, sklo, keramika, laminát, dřevo, obklady a dlažby
rozprašovač
pro nanášení je od +5 do +25 °C.
není ředitelný vodou
teplá voda
+5 °C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení.
Varování

500 ml

clear fluid

water

+5 – 25 °C
24 months

Čističe odpadů
TRIOMAX® granulový
Triomax | Triomax | Triomax
TRIOMAX je extra silný čisč odpadů a potrubí, vhodný také pro použi+ v kuchyňských
a restauračních zařízeních. S vysokou čis+cí schopnos+ - zajis+ dokonalé pročištění
a průchodnost každého zaneseného odpadu a potrubí. S intenzivní vůní - zanechává po
vyčištění příjemnou a svěží vůni, potlačuje zápach z odpadů. S ochranou pro usazování zabraňuje rychlému zanášení odpadu. TRIOMAX čisč odpadů lze použít na všechny druhy
odpadů a potrubí, kromě hliníkového.
SK TRIOMAX je extra silný čisč odpadov a potrubia s unikátnou trojzložkovou kombináciou sily, vône
a prevencie pre každú domácnosť a ež na použie v kuchynských a reštauračných zariadeniach.
S vysokou čisacou schopnosťou – zais+ dokonalé prečistenie a priechodnosť každého zaneseného
odpadu a potrubia. S intenzívnou vôňou – zanecháva po vyčistení príjemnú a sviežu vôňu, potlačuje
zápach z odpadov. S ochranou pro usadzovaniu – zabraňuje rýchlemu zanášaniu odpadu. TRIOMAX čisč
odpadov môžeme použiť na všetky druhy odpadov a potrubia, okrem hliníkového.
HU A Triomax extra erös lefolyó és csövezeték sz+tó különleges 3 összetevö kombinációjával.
Illatosíto:, használható probléma megelözésre konyhai és vendéglátói egységekben is. Kimagasló sz+tó
képességgel – tökéletesen kisz+t bármilyen szennyeze: lefolyót, csövezetéket. Intenzív illa:al –
a sz+tás után kellemes illatot biztosít elnyomva így a lefolyó szagot. Üledékképzödés elleni védelemmel
– megakadályozza a lefolyó gyors elszennyezödését. A TRIOMAX sz+tó használható bármilyen lefolyó és
csövezeték sz+tására, kivétel az alumínium.
BG TRIOMAX e изключително силен препарат за чистене на канали и тръби така и за използване
в кухни и ресторанти. С висока почистваща способност - осигурява съвършено изчистване и
проходимост на всеки замърсен канал и тръба. Със силен аромат – след изчистване оставя приятен
и свеж аромат, неутрализира миризмата. Със защита срещу отлагания - предотвратява бързото
отлагане по канала. Препаратът за чистене на канали TRIOMAX може да се използва за всички
видове канали и тръби с изключение на алуминиевите.

Balení:
Odstín:
Použití:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Mytí pomůcek:
Skladování a přeprava:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:
Obsah:

270 g + 10% gratis,
white
500 g
w/ blue-green pearls

water

PE dóza + bezpečnostní uzávěr, 270 g + 10% zdarma, 500 g
bílý s přídavkem modrozelených kuliček
čištění odpadů, kotlů, potrubí
vysypání z dózy
pro nanášení je od + 5 do + 25°C.
100g – jedna čistící dávka
voda
+5°C až +25 °C v suchu, Skladujte mimo dosah dětí!!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení. Před uskladněním dobře
uzavřete!
Nebezpečí
NaOH 95-97%

+5 – 25 °C
24 months

TRIOMAX® gel
Triomax gel | Triomax gel | Triomax ГЕЛ
TRIOMAX GEL je extra silný univerzální gelový čisč odpadů a potrubí s možným použi+m na
kovové, plastové i hliníkové provedení, jak pro domácnost, tak pro použi+ v kuchyňských
a restauračních zařízeních. S vysokou čis+cí schopnos+ - zajis+ dokonalé pročištění
a průchodnost každého zaneseného odpadu a potrubí. S použi+m na všechny druhy odpadů
- kov, hliník, plast.
SK TRIOMAX GÉL je extra silný univerzálny gélový čisč odpadov a potrubia s možnosťou použia na
kovové, plastové aj hliníkové prevedenie pre každú domácnosť a ež na použie v kuchynských
a reštauračných zariadeniach. S vysokou čisacou schopnosťou – zais+ dokonalé prečistenie
a priechodnosť každého zaneseného odpadu a potrubia. S použi+m na všetky druhy odpadov – kov, hliník,
plast. S ochranou pro usadzovaniu – zabraňuje rýchlemu zanášaniu odpadu. Rýchle, jednoduché a šetrné
vyčistenie Vášho odpadu – to je TRIOMAX GÉL
HU A Triomax extra erös univerzális zselés lefolyó és csövezeték sz+tó amely felhasználható fém,
müanyag és alumínium vezetékekre háztartásban konyhai és vendéglátói egységekben. Kimagasló sz+tó
képességgel – tökéletesen kisz+t bármilyen szennyeze: lefolyót, csövezetéket. Intenzív illa:al –
a sz+tás után kellemes illatot biztosít elnyomva így a lefolyó szagot. Felhasználható minden lefolyóhoz
– fém, alumínium, müanyag. Gyors egyszerü kímélö lefolyó sz+tás – ez a Triomax Gel.
BG TRIOMAX e изключително силен универсален гел за чистене на канали и тръби. Може да се
прилага при метални, пластмасови и алуминиеви тръби, в домакинството, както и в кухни и
ресторанти. С висока почистваща способност - осигурява съвършено изчистване и проходимост на
всеки замърсен канал и тръба. Със защита срещу отлагания - предотвратява бързото отлагане по
канала. Използва се за всички видове канали – метални, алуминиеви, пластмасови. Бързо, лесно
и неагресивно почистване на вашия канал - TRIOMAX ГЕЛ.

500 ml

white-grey gel

water

+5 – 25 °C
24 months

Balení:
Odstín:
Použití:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Mytí pomůcek:
Skladování a přeprava:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

PE dóza + bezpečnostní uzávěr 500 ml
bílošedý
čištění odpadů, kotlů, potrubí
vylitím z dózy do odpadu
pro nanášení je od + 5 do + 25°C.
150 g – jedna čistící dávka
voda
+5°C až +25 °C v suchu, skladujte mimo dosah dětí!!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení. Před uskladněním
dobře uzavřete!
Nebezpečí
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Technické suroviny, chemické přípravky
Chlorové vápno

Kostní klih

Chlórove vápno | Klórmész | Хлорна вар

Kostný glej | Csontenyv | Туткал

Chlorové vápno je určeno k desinfekci kanalizačních odpadů a potrubí,
žump a také k desinfekci prostorů sloužících
k pěstování drůbeže, prasat, slepic a králíků.
Desinfekci doporučujeme 3x až 4x ročně a také
při výměně chovu.

Kostní klih je určen k lepení, klížení a
především k opravám a restaurování
starého dřevěného nábytku. Kostní klih
se nechá cca. 2 hod. nabobtnat a poté se
postupným zahříváním dokonale rozpus+.
Lepidlo nanášíme na obě lepené strany.
Následně za+žíme, případně stáhneme
svěrkou.

SK Chlórové vápno je určené na dezinfekciu
kanalizačných odpadkov a potrubí, žúmp
a ež na dezinfekciu priestorov slúžiacich na
pestovanie hydiny, prasiat, sliepok a zajacov.
Dezinfekciu odporúčame 3x až 4x ročne a ež
pri výmene chovu.

SK Kostný glej je určený na lepenie, glejovanie
a predovšetkým na opravy a reštaurovanie
starého dreveného nábytku. Kostný glej sa nechá
cca 2 hod. nabobtnať a potom sa postupným
zahrievaním dokonalo rozpus+. Lepidlo
nanášame na obidve lepené strany. Potom
zaťažíme, prípadne sahneme svorkou.

HU A Klórmész kanalizációs lefolyók,
emésztögödrök, istállók fertötlenítésére
szolgál. Évente 3-4 alkalommal javasoljuk
a fertötlenítést.

HU A Csontenyv ragasztásra enyves
ragasztóhoz, de leginkább régi bútorok
felújításához használatos. A csontenyvet 2
óráig hagyjuk ázni majd lassú melegítéssel
teljesen feloldjuk. A ragasztót mindkét ragasztandó felületre felvisszük, majd összepréseljük.

BG Хлорната вар е предназначена за
дезинфекция на канали и тръби, септични
ями, както и за дезинфекция на
помещения, които служат за отглеждане на
птици, прасета, кокошки и зайци.
Препоръчваме дезинфекция 3 до 4 пъти
годишно, както и при подмяна на
развъжданите животни.

Balení:
Odstín:
Aplikační teplota:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

600 g

white

BG Туткалът е предназначен за лепене, залепване и преди всичко за поправка и
реставрация на стари дървени мебели. Туткалът се оставя около 2 часа да бухне и след
това с постепенно загряване се разтопява. Нанасяме лепилото върху двете повърхности
за залепване. След това затискаме, евентуално стягаме със стяга.

PE dóza s bezpečnostním uzávěrem 600 g
bílý
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
voda
+5 °C až +25 °C v suchu
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Nebezpečí

water

+5 – 25 °C
24 months

Balení:
Odstín:
Aplikační teplota:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

300 g

PE sáček 300 g
světle hnědý
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C až + 25°C
teplá voda
+5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před hlodavci!
neomezená v neporušeném balení
není

light brown

warm water

+5 – 25 °C
unlimited

Kalafuna jemně drcená
Kalafúna jemne drvená | Kalafuna - ﬁnom örölt |
Колофон фино счукан
Slouží především při domácích zabíjačkách a k odstranění štěn z prasat a také
peří z drůbeže. Dále jako pojivo při výrobě tmelů a lepidel na přírodní bázi.
Využívá se také k výrobě ekologických podpalovačů.
SK Slúži predovšetkým pri domácich zabíjačkách a na odstránenie šte+n z ošípaných
a ež peria z hydiny. Ďalej ako pojivo pri výrobe tmelov a lepidiel na prírodnej bázy.
Využíva sa ež na výrobu ekologických podpaľačov.
HU Disznóöléseknél a szörzet eltávolítására vagy baromﬁnál a toll eltávolítására szolgál.
Használható természetes kötöanyagként tömítök és ragasztók elöállításánál.
Környezetbarát gyújtós elöállítására is alkalmas.
BG Преди всичко служи при домашни кланета на свине и за отстраняване на
четината им, както и перушината на птиците. Също така като свързващо вещество
за производство на китове и лепила на природна основа. Използва се и за
производството на екологични подпалки.
Balení:
Odstín:
Aplikační teplota:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
500 g, 700 g, 1 kg
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yellow

water

+5 – 25 °C
24 months

Speciﬁcká rizikovost:

500 g, 700g, 1 kg
žlutý
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C - 20°C
voda
+5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před přímým sluncem!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Nebezpečí

Modrá skalice

Zelená skalice

Modrá skalica | Rézgálic | Син камък

Zelená skalica | Zöldgálic | Зелен камък

Modrá skalice (síran měďnatý CuSO4.
5H2O) se používá k výrobě prostředků
k hubení škůdců, impregnačních látek
na dřevo, výrobě solí ke galvanickému
pokovování, k výrobě umělého hedvábí
a také k potlačení růstu řas v bazénech
a nádržích (dávkování: 3 g na 1000 l vody).

Zelená skalice (síran železnatý FeSO4. 7H2O)
se používá k hubení mechů a lišejníků
v travnatých plochách, pro strupovitos
a kadeřavos ovocných stromů v době
vegetačního klidu, především ve vodárenství
jako koagulant při úpravě pitných, průmyslových
a odpadních vod a pro další průmyslové účely.
Dávkování: mechy, lišejníky - 4% roztok
a strupovitost a kadeřavost stromů - 8% roztok.

SK
Modrá skalica (síran meďnatý
CuSO4.5H20) sa používa na výrobu prostriedkov
na ničenie škodcov, impregnačných látok na
drevo, výrobu solí ku galvanickému pokovovaniu,
na výrobu umelého hodvábu a ež na potlačenie
rastu rias v bazénoch a nádržiach (dávkovanie: 3
g na 1000 l vody)
HU A kékgálic (CuSO4.5H2O) kártevö írtására való készítmények gyártására,
impregnálószerek elöállítására, galvanizáló sók elöállítására, medencék gombásodásának,
algásodásának megakadályozására/ szolgál. Adagolás 3g 1000 liter vízhez használják.
BG Синият камък (меден сулфат CuSO4.5H2O) се използва за производство на
препарати на изтребване на вредители, производство на импрегнирани вещества
за дърво, на соли за галванизация, за производство на изкуствена коприна, както и
за потискане растежа на водорасли в басейните. (Дозировка: 3 г на 1000 л вода).

Balení:
Odstín:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

500 g, 1 kg

500 g, 1 kg
světle modrý
teplá voda
+5°C až +25 °C v suchu, Uchovávejte mimo dosah dětí!
24 měsíců od data plnění uvedeného
na obalu v neporušeném balení
varování

light blue

warm water

SK Zelená skalica (síran železnatý FeSO4.7H20) sa
používa na ničenie machov a lišajníkov, pro chrastavos
a kučeravos ovocných stromov v dobe vegetačného kľudu,
predovšetkým vo vodárenstve ako koagulant pri úprave pitných, priemyselných
a odpadových vôd a na ďalšie priemyselné účely. Dávkovanie: machy a lišajníky 4% roztok
a chrastavosť a kučeravosť stromov 8% roztok.
HU A Zöldgálic (FeSO4.7H20) moha és zuzmó füves területekröl való kiírtására,
levélfodrosodás ellen vegetációs idön kívül, ivóvíz elöállításakor, szennyvíz és ipari víz
sz+tásakor használatos. Adagolás moha, zuzmó ellen 4%-os oldat, levélfodrosodás ellen
8%-os oldat.
BG Зеленият камък (железен сулфат FeSO4.7H20) се използва за унищожаване на
мъхове и лишеи в тревисти площи, срещу краста и къдравост по овощните дървета
по време на вегетационния период, преди всичко в водоснабдяването като
коагулант при третиране на питейна, промишлени и отпадъчни води и за други
промишлени цели. Дозировка за мъхове, лишеи 4% разтвор, срещу краста и
къдравост по дърветата 8% разтвор.
Balení:
Odstín:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

+5 – 25 °C
24 months

1 kg

1 kg
tmavě zelená až hnědá
teplá voda
+5°C až +25 °C v suchu, Uchovávejte mimo dosah dětí!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
varování

dark green/brown

warm water

+5 – 25 °C
24 months

Posypová sůl
Posypová soľ |Útszórósó | Сол за посипване
Posypová sůl je rozmrazovací prostředek k uvolňování ušlapaného a uježděného sněhu
a námrazy z chodníků, komunikací a dopravních ploch při jejich zimní údržbě.
SK Posypová soľ je rozmrazovací prostriedok na uvoľňovanie ušliapaného a ujazdeného snehu
a námrazy z chodníkov, komunikácií a dopravných plôch pri ich zimnej údržbe.
HU Az Útszórósó jég, megfagyo: hóréteg feloldására alkalmas járdán, közúton a téli karbantartás
keretén belül.
BG Солта за посипване е размразяващо средство за отстраняване на утъпкания сняг и лед от
тротоарите, комуникациите и транспортните площи при тяхната зимна поддръжка.
Balení:
Odstín:
Vydatnost:
Aplikační teplota:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

5 kg, 10 kg,
25 kg

PE sáček 5 kg, 10 kg, 25 kg
bílý
50 g až 100 g/1 m2 – z balení 5 kg - 100 m2
teplota podkladu i prostředí musí být -10°C až 10°C
-5°C až +25 °C v suchu
36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
není

white

water

-5 – 25 °C
36 months
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Technické suroviny, chemické přípravky
Kyselina citrónová E330

Kyselina sorbová E200

Kyselina citrónová E 330 | Citromsav E 330 |
Лимонена киселина Е 330

Kyselina sorbová E 200 | Szorbinsav E 200 |
Сорбинова киселина Е200

Je potravinářská kyselina, která se používá
jako dochucovací prostředek jídel a jako
přísada ke konzervaci a k ochucení ovoce,
džemů, zeleniny, nápojů a sirupů. Dále se
používá jako odstraňovač vodního kamene
v kávovarech a konvicích.

Potravinářská kyselina, která se
používá se pro konzervování
potravin.

SK Je potravinárska kyselina, ktorá sa používa

na dochutenie jedál a ako prísada pri konzervácii
a na ochutenie ovocia, džemov, zeleniny,
nápojov a sirupov. Ďalej sa používa ako
odstraňovač vodného kameňa v kávovaroch
a kanviciach.

SK Potravinárska kyselina, ktorá sa
používa na konzervovanie potravín.
HU Élelmiszeripari sav, amelyet
élelmiszerek tartósítására használnak.
BG Киселина за хранително
вкусовата промишленост, която се
използва за консервация на храните.

HU
Élelmiszeripari sav, élelmiszerek
ízesítésére, tartósító és ízesítő adalékként gyümölcsök, lekvárok, szörpök és italok
készítésére. Hazsnálatos vízkőoldásra kávéfőzőkben és forralóedényekben.
BG Киселина предназначена за използване в хранителната промишленост, която
служи за подобрение на вкуса на ястия и като средство за консервиране и
подобрение на вкуса на плодове, конфитюри, зеленчуци, напитки и сокове. Понататък се използва за премахване на воден камък от кафеварки и кани.

Balení:
Odstín:
Aplikační teplota:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

100 g

PE sáček 100 g
bílý
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
voda
+5 °C až +25 °C v suchu
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Varování

white

water

+5 – 25 °C
24 months

2g

white

PE sáček 2g
bílý
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
voda
+5 °C až +25 °C v suchu
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Varování

water

+5 – 25 °C
24 months

Sanytr
dusičnan draselný E 252

Pyrosiřičitan draselný

Sanyter - dusičňan draselný E 252 | Kálium-nitrát E
252 | Селитра, калиев нитрат Е 252

Disiričitan draselný E224 I Kálium-diszulﬁt konzerválló E 224 I Калиев пиросулфит консервант Е224

Potravinářský přípravek pro
nakládání masa před uzením.

K síření vína, desinfekce sudů
a lahvi, konzervace potravin

SK Potravinársky prípravok na nakladanie
mäsa pred údením.

SK Na sírenie vína, dezinfekcia sudov
a aši, konzervácia potravín

HU Élelmiszeripari termék húskészítmények
pácolására füstölés elő:.

HU Bor kénezésére, hordók és üvegek
fertőtlenítésére, valamint élelmiszerek
tartósítására használják.

BG Средство за хранително вкусовата
промишленост, предназначено
за обработка на месото преди опушването
му.
Balení:
Odstín:
Aplikační teplota:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

70 g
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Balení:
Odstín:
Aplikační teplota:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

PE sáček 70 g
světle hnědý
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C až + 25°C
teplá voda
+5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před hlodavci!
neomezená v neporušeném balení
Nebezpečí

light brown

warm water

+5 – 25 °C
unlimited

konzervant E224

BG За обработка на вино,
дезинфекция на бъчви и бутилки,
консервиране на хранителни продукти.

Balení:
Odstín:
Aplikační teplota:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

100 g

white

PE sáček 70 g
světle hnědý
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C až + 25°C
teplá voda
+5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před hlodavci!
neomezená v neporušeném balení
Nebezpečí

water

+5 – 25 °C
24 months

Ochrana dřeva

ČERVOŽROUT®
k prevenvní ochraně dřeva I k prevevnej ochrane dreva
a fa prevenv védelmére I за превантивна защита на дърво
ČERVOŽROUT je kapalný přípravek s prevenvním účinkem pro dřevokaznému
hmyzu (např. červotoč, tesařík), dřevokazným houbám (např. dřevomorka domácí),
dřevozbarvujícím houbám a plísním. Je určen k povrchové impregnaci dřeva
v interiérech (např. střešní konstrukce, podlahy) a v exteriérech bez přímého
a trvalého kontaktu se zemí (např. střešní podbi, dřevěné stavby, ploty), a také
k ochraně zdiva a omítek pro prorůstání dřevokaznými houbami.
HU A ČERVOŽROUT® folyékony készítmény, amely véd a fakárosító rovaroktól – szú, farágó
rovarok, korhadást okozó gombáktól és a fa elszíneződését okozó penészgombáktól. A fa
felüle impregnálására ajánlo beltérben ( tetőszerkezetek, padlózatok), kültérben állandóan
talajjal nem érintkező helyekre (kerítések, ker építmények), valamint falazatok és vakolatok
gombás fertőződése ellen is véd.
BG ČERVOŽROUT е течен препарат с превантивно действие срещу дървояди насекоми
(напр. дървояди, сечковци), дървоядни гъби (напр. домашни дърворазрушаващи гъби),
гъби оцветяващи дървото и плесени. Предназначен е за повърхностна импрегнация на
дърво в интериора (напр. покривни конструкции, подове) и в екстериор без пряк и
постоянен контакт със земята (напр. дървени подшивки на покриви, дървени постройки,
огради), също така и за защита на зидарии и мазилки срещу прорастването на
дървоядни гъби.
ÚČINNÁ PREVENCE PROTI:

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Mytí pomůcek:
Skladování a přeprava:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

červotočům

tesaříkům

1 l, 5 l
nažloutlá kapalina
dřevo, zdivo
štětec, nástřik, ponorem
pro nanášení je od +5 do +25 °C.
1 l/ 20 m2
teplá voda
+5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem!
12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Nebezpečí

dřevomorce
1 l, 5 l

yellow fluid

aplication

warm water

+5 – 25 °C
24 months
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Odstraňovací a odrezovací přípravky
Barvožrout®
Odstraňovač starých náterov | FestékZabáló |
Средство за „разяждане на боя”
Barvožrout je vysoce účinný univerzální gelový odstraňovač nátěrů. Používá se
k odstraňování olejových, synteckých, epoxidových, polyuretanových
a disperzních nátěrů z kovových, dřevěných i betonových podkladů.
SK „Farbožrút“ je veľmi účinný univerzálny gélový odstraňovač náterov. Používa sa na
odstraňovanie olejových, synteckých, epoxidových, polyuretánových a disperzných náterov
z kovových, drevených a betónových podkladov.
HU Rendkívül hatékony, univerzális festék eltávolító gél. Használható olaj, szintekus, epoxi,
poliuretán, diszperziós festékek eltávolítására fém, fa, beton és egyébb felületekről.
BG Отнася се до универсално средство, на базата на гел, с голям ефект при премахване
на боя. Използва се за отстраняване на блажни, синтетични, епоксидни, полиуретанови
и дисперсни бои от метални, дървени или бетонени повърхности.

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Mytí pomůcek:
Skladování a přeprava:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

plech. obal 500 g, 5 kg, 10 kg, spray 500 ml
bílo-šedá kapalina
kov, dřevo, beton
štětec, váleček
pro nanášení je od +15 do +25°C.
10 - 14 m2/kg
aceton
+5 °C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Nebezpečí

500 g, 5 kg, 10 kg
spray 500 ml

white-grey
fluid

aplication

acetone

+5 – 25 °C
24 months

Odrezovač EX
Odstraňovač hrdze | Rozsdamaró | Препарат за ръжда
Bezoplachový odrezovací prostředek se stabilizátorem účinku, velmi vysoká účinnost při
odstranění koroze. Odrezovač se nanáší nátěrem, nástřikem nebo ponorem. Při silnějším
zkorodování je třeba nátěr odrezovačem 2x až 3x opakovat. Při použi ponoru je doba
aplikace 5 min. (Působení odrezovače se projeví vznikem modročerného zbarvení na povrchu
předmětu).
SK Bezoplachový odstraňovač hrdze so stabilizátorom účinku, vysoká účinnosť pri odstraňovaní korózie.
Odstraňovač hrdze sa nanáša náterom, striekaním alebo ponorením. Pri silnejšom skorodovaní je
potrebné náter odstraňovačom hrdze 2x až 3x opakovať. Pri použi ponoru je doba aplikácie 5 min.
(pôsobenie odstraňovača hrdze sa prejaví vznikom modročierneho zafarbenia na povrchu predmetu).
HU Nagy hatásfokú öblítés mentes rozsdamaró hatásfok növelö adalékkal. A rozsdamarásra szánt
felületet elöször mechanikusan á+sztjuk, majd a felkevert rozsdamaróval kezeljük /felvitel ecse el,
szórással, mártással/ erös korrózió esetén a rozsdamarást 2-3-szor megismételjük. Mártás esetén
a szükséges idö 5 perc /a rozsdamaró hatása kékes fekete elszínezödésben nyilvánul meg/.
BG Препарат за премахване на ръжда без изплакване със стабилизатор на действието, високо
ефективен при отстраняване на корозия. Нанася се с намазване, напръскване или потапяне на
ръждясалата част в препарата. При по-силна корозия трябва да се повтори 2 до 3 пъти нанасянето
на препарата. При потапяне на ръждясалата част времето на приложение е 5 мин. (Действието на
препарата за ръжда се проявява с оцветяване на повърхността на предмета в синьочерно).

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Mytí pomůcek:
Skladování a přeprava:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

250 g, 500 g, 1 kg,
5 kg, 500 g spray
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blue fluid

aplication

warm water

+5 – 25 °C
24 months

PE láhev 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, rozprašovač 500 g
modrá kapalina
kov
štětec, nástřik, ponorem
pro nanášení je od +5 do +25 °C.
10 - 40 m2/500 g při jednom nátěru
teplá voda
+5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Varování

Odrezovač STANDARD
Odstraňovač hrdze Standard | Rozsdamaró Standard |
Препарат за ръжда
Bezoplachový odrezovací prostředek se stabilizátorem účinku, vysoká účinnost při odstranění
koroze. Odrezovač se nanáší nátěrem, nástřikem nebo ponorem. Při silnějším zkorodování je
třeba nátěr odrezovačem 2x až 3x opakovat. Při použi ponoru je doba aplikace 10 min.
(Působení odrezovače se projeví vznikem modročerného zbarvení na povrchu předmětu).
SK Bezoplachový odstraňovač hrdze so stabilizátorom účinku, vysoká účinnosť pri odstraňovaní korózie.
Odstraňovač hrdze sa nanáša náterom, striekaním alebo ponorením. Pri silnejšom skorodovaní je
potrebné náter odstraňovačom hrdze 2x až 3x opakovať. Pri použi ponoru je doba aplikácie 10 min.
(Pôsobenie odstraňovača hrdze sa prejaví vznikom modročierneho zafarbenia na povrchu predmetu).
HU Nagy hatásfokú öblítés mentes rozsdamaró hatásfok növelö adalékkal. A rozsdamarásra szánt
felületet elöször mechanikusan á+sztjuk, majd a felkevert rozsdamaróval kezeljük /felvitel ecse el,
szórással, mártással/ erös korrózió esetén a rozsdamarást 2-3-szor megismételjük. Mártás esetén
a szükséges idö 10 perc /a rozsdamaró hatása kékes fekete elszínezödésben nyilvánul meg/.
BG Препарат за премахване на ръжда без изплакване със стабилизатор на действието, висока
ефективност при отстраняване на корозия. Нанася се с намазване, напръскване или потапяне в
препарата на ръждясалата част. При по-силна корозия трябва да се повтори 2 до 3 пъти нанасянето
на препарата. При потапяне на ръждясалата част времето на приложение е 10 мин. (Действието
на препарата за ръжда се проявява с оцветяване на повърхността на предмета в синьочерно).

500 g, 1 kg, 5 kg

clear
fluid

aplication

warm water

+5 – 25 °C
24 months

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Mytí pomůcek:
Skladování a přeprava:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

PE láhev 500 g, 1 kg, 5 kg
bezbarvý
kov
štětec, nástřik, ponorem
pro nanášení je od +5 do +25°C.
10 - 40 m2/500 g při jednom nátěru
teplá voda
+5 °C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Varování

Odrezovač FORTE
Odstraňovač hrdze Forte | Rozsdamaró Forte |
Препарат за ръжда
Bezoplachový odrezovací prostředek se stabilizátorem účinku a s osahem TANINU. Vysoká
účinnost při odstranění koroze. Odrezovač se nanáší nátěrem nebo ponorem. Při silnějším
zkorodování je třeba nátěr odrezovačem 2x až 3x opakovat. Při použi ponoru je doba
aplikace 4 min. (Působení odrezovače se projeví vznikem modročerného zbarvení na povrchu
předmětu).
SK Bezoplachový odstraňovač hrdze so stabilizátorom účinku s obsahom TANINU. Vysoká účinnosť pri
odstraňovaní korózie. Odstraňovač hrdze sa nanáša náterom, striekaním alebo ponorením. Pri silnejšom
skorodovaní je potrebné náter odstraňovačom hrdze 2x až 3x opakovať. Pri použi ponoru je doba
aplikácie 4 min. (Pôsobenie odstraňovača hrdze sa prejaví vznikom modročierneho zafarbenia na povrchu
predmetu).
HU Nagy hatásfokú öblítés mentes rozsdamaró hatásfok növelö adalékkal és TANIN összetevövel.
Különlegesen hatékony rozsdamarás. A rozsdamarásra szánt felületet elöször mechanikusan á+sztjuk,
majd a felkevert rozsdamaróval kezeljük /felvitel ecse el, szórással, mártással/ erös korrózió esetén
a rozsdamarást 2-3-szor megismételjük. Mártás esetén a szükséges idö 4 perc /a rozsdamaró hatása kékes
fekete elszínezödésben nyilvánul meg/.
BG Препарат за премахване на ръжда без изплакване със стабилизатор на действието и със
съдържание на Танин. Висока ефективност при отстраняване на корозията. Нанася се чрез
намазване или ръждясалата част се потапя в препарата. При по-силна корозия намазването с
препарата за ръжда трябва да се повтори 2 до 3 пъти. При потапяне в препарата времето на
приложение е 4 мин. (Действието на препарата за ръжда се проявява с оцветяване на повърхността
на предмета в синьочерно).

500 g

dark-brown
fluid

aplication

warm water

+5 – 25 °C
24 months

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Mytí pomůcek:
Skladování a přeprava:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

PE láhev 500 g
tmavě hnědá kapalina
kov
štětec, ponorem
pro nanášení je od + 5 do + 30 °C.
10 - 40 m2/500 g při jednom nátěru
teplá voda
+5 °C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Varování
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Technické kapaliny
Fermež lněná
Fermež ľanová | Lenolaj | Ленен фирнис
Fermež lněná je především ředidlo pro olejové, fermežové barvy a tmely. Dále k napouštění
dřeva, papíru, omítek a jiných savých podkladů pod olejové, fermežové, syntecké a disperzní
nátěrové hmoty. V kombinaci s ochrannými látkami chrání dřevo před napadením
dřevokaznými houbami a mikroorganismy.
SK Fermež ľanová je predovšetkým riedidlo na olejové, fermežové farby a tmely. Ďalej na napúšťanie
dreva, papiera, omietok a iných savých podkladov pod olejové, fermežové, syntecké a disperzné
náterové hmoty. V kombinácii s ochrannými látkami chráni drevo pred napadnum drevokaznými hubami
a mikroorganizmami.
HU A Elsösorban olajfestékek hígítójaként, valamint tömítökbe használják. Papír, fa és vakolatok,
valamint más szívó felületek beeresztésére szolgál olajos, szintekus és diszperziós festékek alá. Favédö
adalékok hozzáadásával óvja a fát a gombáktól és mikroorganizmusoktól.
BG Лененият фирнис е преди всичко разтворител за маслени, фирнисни бои и китове. Също така
за импрегниране на дърво, хартия, мазилки и други попиващи основи под маслени, фирнисни,
синтетични и дисперсни бояджийски материали. В комбинация със защитни вещества предпазва
дървото от дървоядни гъби и микроорганизми.

Balení:
Odstín:
Aplikační teplota:
Mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

PET láhev 250 g, 0,5 l,
Plech. obal 400 g, 800 g, 3 kg, 5 l, 8 kg, 10 l
žlutohnědý
teplota podkladu i prostředí musí být nad +10°C až + 25°C
lakový benzín
+5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před přímým sluncem!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
není
250 g, 0,5 l, 400 g,
800 g, 3 kg, 5 l,
8 kg, 10 kg

yellow-brown
fluid

petrol

+5 – 25 °C
24 months

Fermež napouštěcí
Fermež napúšťacia | Lenolajkence | Фирнис за импрегниране
Používá se k napouštění dřeva, omítek aj. savých materiálů pod olejové, fermežové,
syntecké a disperzní nátěrové hmoty. V kombinaci s ochrannými látkami a lakovým
benzínem chrání dřevo před napadením dřevokaznými houbami a mikroorganismy.
SK Používa sa na napúšťanie dreva, omietok a iných savých podkladov pod olejové, fermežové,
syntecké a disperzné náterové hmoty. V kombinácii s ochrannými látkami a lakovým benzínom chráni
drevo pred napadnum drevokaznými hubami a mikroorganizmami.
HU Alkalmazható papír, fa és vakolatok, valamint más szívó felületek beeresztésére, olajos, szintekus
és diszperziós festékek alá. Favédö adalékok hozzáadásával óvja a fát a gombáktól és
mikroorganizmusoktól.
BG Използва се за импрегниране на дърво, мазилки, както и попиващи материали под маслени,
фирнисни, синтетични и дисперсни бояджийски материали. В комбинация със защитни вещества
и лаков бензин предпазва дървото от дървоядни гъби и микроорганизми.

Balení:
Odstín:
Aplikační teplota:
Mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:
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PET láhev 250 g, 0,5 l
Plech. obal 400 g, 800 g, 3 kg, 5 l, 8 kg, 10 l
žlutohnědý
teplota podkladu i prostředí musí být do +10°C až + 25°C
lakový benzín
+5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před přímým sluncem!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Varování

250 g, 0,5 l, 400 g,
800 g, 3 kg, 5 l,
8 kg, 10 kg

yellow-brown
fluid

petrol

+5 – 25 °C
24 months

Terpentýnový olej
Terpentýnový olej | Terpenn olaj | Терпентиново
масло
Terpentýn se používá jako ředidlo do
barev.
SK Používa sa ako riedidlo do farieb.
HU A terpenn olajat festékek hígítására

Čpavková voda
25% technická

Čpavková voda | Ammónium 25%-os
vizes oldata |
Амонячна вода техническа
Je určena pouze k technickým účelům, leptání povrchů
a čištění. Produkt je žíravý, proto je nutné při práci
dodržovat platné hygienické a bezpečnostní předpisy.

haználjuk.
BG Терпетиново масло се използва като
разтворител за бои.

SK Je určená len na technické účely, leptanie povrchov
a čistenie. Produkt je žieravý, preto je nutné pri práci
dodržiavať platné hygienické a bezpečnostné predpisy.
HU Csak müszaki felhasználásra, felület maratásra és
sztásra használatos. A termék maró hatású, ezért munka
közben be kell tartani az alapvetö munkavédelmi elöírásokat.
BG Предназначена само за технически цели, за
разяждане на повърхности и почистване. Продуктът е
разяждащ, затова при работа трябва да трябва да се
спазват валидните правила за хигиена и охрана на труда.

Balení:
Odstín:
Aplikační teplota:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

450 g, 850 g,
4 kg, 8,5 kg

Plech. obal 450 g, 850 g, 4 kg, 8,5 kg
bezbarvá kapalina s typyckým zápachem
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
lakový benzín
+5 °C až +25 °C v suchu
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Nebezpečí

clear fluid

petrol

+5 – 25 °C
24 months

Balení:
Odstín:
Mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

450 g

PE láhev 450 g
čirá kapalina s typickým zápachem
teplá voda
+5°C až +25 °C v suchu, v originálním obale, v dobře
větraném místě.
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Nebezpečí

clear fluid

warm water

+5 – 25 °C
24 months

Peroxid vodíku 10%

Peroxid vodíku

Peroxid vodíka 10%| Hidrogén-peroxid |
Пероксиден водород

30% technický

Je určený k čištění a bělení. Produkt je dráždivý
a proto je nutné při práci dodržovat platné pokyny
bezbečnos práce.
SK Je určený na čistenie a bielenie. Produkt je dráždivý

a preto je nutné pri práci dodrživať bezpečnosť práce.
HU Tisztásra és fehérítésre használják. A termék irritáló,
ezért munka közben be kell tartani az alapvetö
munkavédelmi elöírásokat.
BG Предназначен за чистене и избелване. Продуктът

дразни и затова при работа трябва да се спазват
правилата за охрана на труда.

Balení:
Odstín:
Mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

100 g

PE láhev 100 g
čirá kapalina
voda
+5°C až +20 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Nebezpečí

clear fluid

water

+5 – 20 °C
18 months

Peroxid vodíka 10%| Hidrogénperoxid | Пероксиден водород
Je určený k čištění a bělení. Produkt je zdraví škodlivý
a proto je nutné při práci dodržovat platné pokyny
bezpečnos práce.
SK Je určený na čistenie a bielenie. Produkt je dráždivý
a preto je nutné pri práci dodrživať bezpečnosť práce.
HU Tisztásra és fehérítésre használják. A termék
irritáló, ezért munka közben be kell tartani az alapvetö
munkavédelmi elöírásokat.
BG Предназначен за чистене и избелване. Продуктът
дразни и затова при работа трябва да се спазват
правилата за охрана на труда.

Balení:
Odstín:
Mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

500 g, 950 g

PE láhev 500 g, 950 g
čirá kapalina
voda
+5°C až +20 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem
a světlem!
18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Nebezpečí

clear fluid

water

+5 – 20 °C
18 months
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Technické kapaliny
Perchlorethylen technický

Benzínový čistič

Perchlórethylén | Perklórelén – müszaki
| Перхлоретилен технически

Benzínový čisč| Fol+sztó benzin
| Бензиново средство за почистване

Je určený k čištění, odmašťování a rozpouštění
nečistot. Produkt je zdraví škodlivý a nebezpečný pro
životní prostředí, proto je nutné při práci dodržovat
platné bezpečnostní předpisy.

Benzínový čisč je používán pro technické účely,
k odmašťování a čištění kovových před lakováním,
k čištění texlií.

SK Je určený na čistenie, odmasťovanie, rozpúšťanie

nečistôt. Produkt je zdraviu škodlivý a nebezpečný pre
životné prostredie, pre je nutné pri práci dodržiavať
bezpečnostné predpisy.
HU Tisztásra, zsírtalanításra és szennyezödés feloldásra
használatos. Egészségre és a környezetre ártalmas, ezért
munka közben be kell tartani az alapvetö munkavédelmi
elöírásokat.
BG Предназначен за почистване, отстраняване на
мазнини и разтваряне на нечистотии. Продуктът е вреден
за здравето и опасен за околната среда, затова при
работа трябва да трябва да се спазват валидните правила
за охрана на труда.
Balení:
Odstín:
Mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

800 g, 8 kg,
16 kg

PE láhev 800 g, FE kanystry 8 kg, 16 kg
čirá kapalina s typickým zápachem
lakový benzín
+5°C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Varování

clear fluid

petrol

+5 – 20 °C
18 months

HU Hazsnálatos fol+sztására texliából,ipari célokra,
acélszerkezetek zsírtalanítására festés elő .
BG Бензиновото почистващо средство се използва за
технически цели, за обезмасляване и почистване на
метали преди боядисването им, и за почистване на
текстилни материали.

Balení:
Odstín:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

180 ml

PE láhev 180 ml
čirá kapalina
+5°C až +20 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem
a světlem!
18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Nebezpečí

clear fluid

water

+5 – 20 °C
18 months

Vodní sklo

Destilovaná voda

Vodné sklo | Vízüveg | Водно стъкло

Deslovaná voda | Ioncserélt víz |
Дестилирана вода

Vodní sklo používáme především jako příměs
do maltových směsí, jako ochranu pro
zmrznu (účinnost do -3 °C), dále ve směsi se
šamotovou maltou na opravy vyzdívky všech
druhů topenišť a také ke konzervaci vajec.
SK Vodné sklo používame predovšetkým ako
prímes do maltových zmesí, ako ochranu pro
zmrznuu (účinnosť do -3°C), ďalej v zmesi so
šamotovou maltou na opravy výmuroviek všetkých
druhov ohnísk a na konzervovanie vajec.
HU A vízüveget adalékként alkalmazzák

malterkeverékekbe, fagyállóság biztosítására /-3Cfokig/, samotporral keverve égésterek javítására,
valamint tojások tartósítására használatos.
BG Водното стъкло се използва преди всичко

като прибавка към мазилкови смеси като защита
срещу измръзване (ефективност до -3 °C), също
така в смеси с глинена мазилка за поправка на
облицовката на всички видове малки пещи, както
и за консервиране на яйца.

Balení:
Odstín:
Mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

0,5 l, 1 l, 5 l,
10 l
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SK Benzínový čisč sa používa na technické účely, na
odmasťovanie a čistenie kovových predmetov pred
lakovaním, na čistenie texlií.

PET láhev 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l
čirá kapalina
voda
+5°C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Varování

clear fluid

water

+5 – 25 °C
18 months

Deslovaná voda je určena pro technické účely
např. do chladičů a akumulátorů aut, do
napařovacích žehliček a zvlhčovačů vzduchu.
Vodivost max. 15 µ S.cm-1
SK Deslovaná voda je určená na technické účely
napr. do chladičov a akumulátorov áut, do
naparovacích žehličiek a zvlhčovačov vzduchu.
Vodivosť 15 µ S.cm-1
HU Az ioncserélt víz müszaki alkalmazásra készült:
akkumulátorokba, autók hütörendszerébe, gözölö
vasalókba, légnedvesítökbe. Vezetöképesség:
15μS.cm-1
BG Дестилираната вода е предназначена за
технически цели напр.за хладилници и
акумулатори на автомобили, до парни ютии и
овлажнители на въздуха. Проводимост 15 µ S.cm-1

Balení:
Odstín:
Mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

1 l, 2,5 l, 3 l,
5 l, 10 l, 25 l

PET láhev 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 25 l
čirá kapalin
voda
+5°C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
není

clear fluid

water

+5 – 25 °C
24 months

Líh technický
Lieh technický | Denaturált szesz | Спирт за промишлени цели
Používá se k technickým účelům, ředění lihových nátěrových hmot, k čistění
a odmašťování, jako náplň do lihových vařičů.
SK Používa sa na technické účely, riedenie liehových náterových hmôt, na čistenie a odmasťovanie,
ako náplň do liehových varičov.
HU Ipari célokra használatos – festékek hígítására, fémek sztására és zsírtalanítására, szeszes
forralók tüzelőanyagaként.
BG Използва се за технически цели, за разреждане на спиртни бои, за почистване и
обезмасляване, както и за спиртни горелки и котлони.
Balení:
Odstín:
Mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

PE láhev 500 ml, 1 l, plechový obal 4 l, 9 l
čirá kapalina
voda
+5°C až +20 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Nebezpečí
500 ml, 1 l,
4 l, 9 l

clear fluid

water

+5 – 20 °C
18 months

Kyselina sírová 33%

Kyselina chlorovodíková 31%

Kyselina sírová | Akkumulátorsav |
Акумулаторна сярна киселина

Kyselina chlorovodíková | Sósav
| Хлороводородна киселина

Základní chemická surovina pro obecně
známé použí. Používá se jako elektrolyt
do olovněných akumulátorů, k úpravě
vody.

Základní chemická surovina pro obecně
známé použí. Používá se např. pro
odstraňování vodního kamene, k čištění
potrubí a odpadů.

SK Základná chemická
surovina na všeobecne
známe použie. Používa
sa ako elektrolyt do
olovených akumulátorov,
na úpravu vody.

SK Základná chemická
surovina na všeobecne známe
použie. Používa sa napr. na
odstraňovanie vodného
kameňa, na čistenie potrubia
a odpadov.

HU Alapvetö vegyipari
nyersanyag általánosan
ismert felhasználással.
Ólom akkumulátorok
elektrolyt oldatának
alapanyaga.

HU Alapvetö vegyipari
nyersanyag, általánosan ismert
felhasználással, pl. vízköoldás,
lefolyó sztás.
BG Основна химическа
суровина с всеобщо известна
употреба. Използва се напр.
за отстраняване на воден
камък, за почистване на
тръби и канали.

BG Основна
химическа суровина с
всеобщо известна
употреба. Използва се
като електролыт за
оловни акумулатори, за
третиране на вода.

Balení:
Odstín:
Mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

0,5 l, 1 l

PE láhev 0,5 l, 1 l
čirá kapalina
voda
+5°C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
36 měsíců od data plnění uvedeného
na obalu v neporušeném balení
Nebezpečí

clear fluid

water

+5 – 25 °C
36 months

Balení:
Odstín:
Mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

0,5 l, 1 l,
2l

PE láhev 0,5 l, 1 l, 2 l
nažloutlá kapalina
voda
+5°C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
36 měsíců od data plnění uvedeného
na obalu v neporušeném balení
Nebezpečí

light-yellow fluid

water

+5 – 25 °C
36 months
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Kapaliny do ostřikovačů

GLASSCAR® letní směs
Letná zmes do ostrekovačov | Лятна течност за чистачки
Glasscar letní směs jsou dvě letní kapaliny do ostřikovačů s příjemnou a svěží vůní pro ženy
a muže. V letním období čis skla automobilů od hmyzu, prachu a nečistot a zabezpečují
dobrý výhled při řízení auta a svou vůní osvěžují řidiče při cestách ve svém autě. Koncentrát
dále nedoporučujeme ředit.
SK GlassCar letná zmes sú dve letné kvapaliny do odstrekovačov s príjemnou vôňou pre ženy
a mužov. V letnom období čis sklá automobilov od hmyzu, prachu a nečistôtl a zabezpečuje dobrý
výhľad pri riadení auta a svojou vôňou osviežuje vodičov pri cestách vo svojom aute. Koncentrát
neodporúčame riediť!
HU A GlassCar Sommer nyári szélvédömosó folyadék, kellemes nöi és férﬁ illa al. A nyári idöszakban
sztja a szélvédöt a rovarmaradványoktól, portól, szennyezödésektöl, jó kilátást biztosít és kellemes
illatával frissí az autó utasait. A koncentrátumot nem ajánljuk hígitani.
BG „GlassCar Sommer” са две летни течности за чистачки с приятен и свеж аромат за жени и
мъже. През лятото чисти стъклата на автомобилите от насекоми, прах и нечистотии и осигурява
добра видимост при управлението на автомобила, а със своя аромат освежава шофьора при
пътуване. Не се препоръчва разреждене на концентрата.
Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování a přeprava:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

1 l, 2,5 l, 5 l
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PET láhev 1L, 2,5L, 5 l
světle zelená, skořicová
skla automobilů
odstřikovače aut
0 až 35°C
voda
0°C – 25°C
36 měsíců od data plnění uvedeného
na obalu v neporušeném balení
Nebezpečí

light-green fluid
light-brown fluid

water

0 – 25 °C
36 months

GLASSCAR® -20°C
Zimná zmes do ostrekovačov | Glasscar – téli szélvédömosó |
Незамръзваща течност
GlassCar je nemrznoucí kapalina do ostřikovačů s bodem tuhnu do -20 °C s příjemnou a svěží
vůní pomeranče. V zimním období čis skla automobilů, chrání před námrazou a zabezpečuje
funkčnost odstřikovačů vašeho auta při nízkých teplotách.
SK GlassCar je nemrznúca kvapalina do odstrekovačov s bodom tuhnua do -20°C s príjemnou
a sviežou vôňou pomaranča. V zimnom období čis sklá automobilov, chráni pred námrazou
a zabezpečuje funkčnosť odstrekovačov Vášho auta pri nízkych teplotách.
HU A GlassCar fagyálló szélvédömosó folyadék -20C-fokos fagyáspon al, kellemes narancsos illa al.
Téli idöszakban sztja az autó szélvédöjét és véd a fagykároktól.
BG GlassCar e незамръзваща течност за чистачките с точка на замръзване до – 20 ̊C с приятен
и свеж аромат на портокал. През зимата чисти стъклата на автомобилите, предпазва ги пред
замръзване и осигурява функционалност на чистачките на вашия автомобил при ниски
температури.

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování a přeprava:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

PET láhev 1 l, 2,5 l, 5 l
světle modrá
skla automobilů
odstřikovače aut
0 až -20°C
voda
-20°C až +25°C
36 měsíců od data plnění v neporušeném balení
Nebezpečí

Koncentrát je možné dále ředit pro teploty:
Poměr ředění
s destilovanou vodou
1:0
1 : 0,33
1:1

do -20 °C
do -10 °C
do -5 °C

1 l, 2,5 l, 5 l

light-blue fluid

water

-20 – 25 °C
36 months

GLASSCAR® -40°C
Zimná zmes do ostrekovačov | Glasscar – téli szélvédömosó |
Незамръзваща течност
GlassCar je nemrznoucí kapalina do ostřikovačů s bodem tuhnu do -40 °C s příjemnou a svěží
vůní pomeranče. V zimním období čis skla automobilů, chrání před námrazou a zabezpečuje
funkčnost odstřikovačů vašeho auta při nízkých teplotách.
SK GlassCar je nemrznúca kvapalina do odstrekovačov s bodom tuhnua do -40°C s príjemnou
a sviežou vôňou pomaranča. V zimnom období čis sklá automobilov, chráni pred námrazou
a zabezpečuje funkčnosť odstrekovačov Vášho auta pri nízkych teplotách.
HU A GlassCar fagyálló szélvédömosó folyadék -40C-fokos fagyáspon al, kellemes narancsos illa al.
Téli idöszakban sztja az autó szélvédöjét a fagykároktól.
BG GlassCar e незамръзваща течност за чистачките с точка на замръзване до – 40 ̊C с приятен
и свеж аромат на портокал. През зимата чисти стъклата на автомобилите, предпазва ги пред
замръзване и осигурява функционалност на чистачките на вашия автомобил при ниски
температури.

Balení:
Odstín:
Podklad:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování a přeprava:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

PET láhev 1 l, 2,5 l, 5 l
světle modrá
skla automobilů
odstřikovače aut
0 až -40°C
voda
-40 °C až +25 °C
36 měsíců od data plnění v neporušeném balení
Nebezpečí

Koncentrát je možné dále ředit pro teploty:

do -40 °C
do -15 °C

1 l, 2,5 l, 5 l

light-blue fluid

Poměr ředění
s destilovanou vodou
1:0
1: 1

water

-20 – 25 °C
36 months

V í c e i n f o r m a c í n a l e z n e t e n a w w w. k i t t f o r t . c z

63

Čistící přípravky
Čistič skel krbů a kamen
Čisč skiel krbov a krbových kachieľ | Kandalló és kandalló betét
üvegfelületeinek sztója | Почистващ препарат за стъкла
на камини и каминни печки
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.
SK Extra silný prostriedok špeciálne vyvinutý na rýchle a kvalitné vyčistenie skiel krbov a krbových kachieľ. Odporúčame
použiť aj na odmastenie skla vašej rúry, kuchynského grilu, fritovacích hrncov a pod. Odstránenie väčšej mastnoty
a pripálených tukov na fritézach a panviciach odporúčame riešiť ponorením do dopredu pripraveného kúpeľa Prípravok je
k čisteným povrchom šetrný a dodá im lesk a zanechá príjemnú sviežu vôňu.
HU Kandalló és kandalló betét üvegfelületeinek sztója extra erös sztószer égéstöl szennyeze üvegfelületek
sztására. Javasoljuk sütö, konyhai grill, fritöz stb. zsírtalanítására is. Nagyobb szennyezödésekre javasoljuk a sztást
áztatással /egy rész sztószer két rész langyos víz/ megoldani. A készítmény a szto felületeket óvja, fényesí és
kellemes illatot ad.
BG Почистващият препарат за стъкла на камини и каминни печки е нов изключително силен препарат, специално
развит за бързо и качествено почистване на стъклата на вашата домашна камина и каминни печки. Препоръчваме да
се използва и за отстраняване на мазнини от стъклата на фурни, кухненски грилове, фритюрници и др.под. При поголеми отлагания от мазнини и загорели мазнини по фритюрниците и тиганите препоръчваме те да бъдат потопени
в предварително приготвена баня. Препаратът щади почистваната повърхност, придава й блясък и оставя приятен
свеж аромат.
Balení:
Odstín:
Podklad:

Foto 1: silně znečištěné sklo –
původní stav
1. fénykép: erősen szennyezett
üveg – eredeti állapot -

500 g

Foto 2: naneste pomocí rozprašovače na místa, která potřebujete
očistit a nechte působit cca. 3 min.
2. fénykép: fújja be a készítménnyel
a tisztítani kívánt felületet, majd hagyja 3 percig hatni.

clear fluid

water

Foto 3: jednoduše setřete a vyleštěte kuchyňskou papírovou utěrkou
3. fénykép: egyszerűen törölje le,
majd konyhai papírtörlővel fényezze

Foto 4: čisté průzračné sklo - výsledek po čištění
4. fénykép: káprázatosan tiszta
üveg – a tisztítás eredménye -

PE rozprašovač 500 g
čirá kapalina
skla krbů a krbových kamen (fritézy, grily,
smaltované trouby, keramické desky...)
Aplikace:
rozprašovač, ponorem ve vodní lázni 1: 2 s vodou
Aplikační teplota:
pro nanášení je od + 5 do + 30°C.
Vydatnost:
15 - 20 m2/500 g
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování a přeprava: +5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem!
Záruční lhůta:
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení. Neskladujte na přímém slunci! Před
uskladněním dobře uzavřete!
Speciﬁcká rizikovost:
Varování

+5 °C – 25 °C
24 months

Čistící ubrousky

na čištění skel krbů a krbových kamen
Obrúsky na čistenie skiel u krbov a krbových kachieľ | Kandallóüveg
sztó kendők | Почистващи салфетки
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 čisčem, který je šetrný k povrchům a dodává jim lesk.
SK Vlhčené obrúsky na čistenie skiel u krbov a krbových kachieľ, ďalej môžeme použiť na vyčistenie
nerezových čas grilov, keramických dosiek a skla trúby na pečenie. Obrúsky sú napustené špeciálnym
čisčom, ktorý je šetrný k povrchom a dodáva im lesk.
HU Kandallóüveg gyors és kényelmes sztására, rozsdamentes grillezők, kerámia lapok és sütő ajtók
üveglapjainak sztására. Kíméletesen sztja a felületeket, fényesít és kellemes illatot áraszt.
BG Намокрени салфетки за почистване на стъклата на печки и камини, също могат да бъдат
използвани за почистване на частите на скари от неръждаема стомана, на керамичните дъски на
печки и стъклата на фурни. Салфетките са напоени със специално почистващо вещество, което не
поврежда повърхностите и повишава техният блясък.
Balení:
Podklad:
Aplikační teplota:
Skladování a přeprava:
Záruční lhůta:

50 pcs
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+5 °C – 25 °C
24 months

Speciﬁcká rizikovost:

50 ubrousků v dóze
skla krbů a krbových kamen (fritézy, grily, smaltované
trouby, keramické desky...)
pro nanášení je od + 5 do + 30°C.
+5°C až +25 °C v suchu, Chraňte před mrazem!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení. Neskladujte na přímém
slunci! Před uskladněním dobře uzavřete!
Varování

Ochrana dřeva

Napouštěcí olej

Nábytek & Dřevo

Prírodný napúšťací olej | Keményfa ápolóolaj
| Природно проникващо масло
Napouštěcí olej „Nábytek & Dřevo“ je směs přírodních olejů pro ochranu a zvýraznění kresby
dřeva, předchází typickému zešedivění dřeva jak v interiéru tak v exteriéru. Doporučujeme
k ošetření dřevěného nábytku, pergol ,obložení z evropských i tropických dřevin. Chrání
a ošetřuje v jednom pracovním kroku. Dodává dřevu hedvábný lesk a chrání před
mechanickým opotřebováním a působením vody.
SK Napúšťací olej „Nábytok& Drevo“ je zmes prírodných olejov na ochranu a zvýraznenie kresby
dreva, chráni pred starnum dreva ako v interiéri tak aj v exteriéri. Odporúčame na ošetrenie
dreveného nábytku, pergolí, obloženia z európskych aj exockých drevín. Chráni a ošetruje v jednom
pracovnom kroku. Dodáva drevu hodvábny lesk a chráni pred mechanickým opotrebovaním
a pôsobením vody.
HU Természetes olajok keveréke a fa védelmére, erezetének kiemelésére kül- és beltérben egyaránt.
Alkalmazható bútorokra, faborításokra, pergolákra stb. Óvja és ápolja a fát egy lépésben. Kiemeli a fa
erezetét, óvja az időjárás viszontagságaitól, meggátolja a fa jellegzetes beszürkülését, mélyí a fa
természetes színárnyalatát. A fa felületének selymes fényt kölcsönöz, óvja a kopástól, víztől.
BG Проникващото масло „Nábytek & Dřevo“ („Мебели & Дърво“) е смес от природни масла,
предназначена за защита и подчертаване на шарките на дървени повърхности, предотвратява
типичната загуба на цвят на дървените повърхности както в интериора, така и в екстериора.
Препоръчва се за поддръжка на дървени повърхности, перголи, облицовки от европейски
и тропически дървета. Едновременно предпазва и поддръжа. Придава на дървената повърхност
копринен блясък и предпазва пред механично износване и влияние на вода.

500 ml, 2,5 l
400 ml spray

natural, coloured

aplication

aceton, petrol

Balení:
Odstín:
Aplikace:
Vydatnost:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladovatelnost:
Záruční doba:
Speciﬁcká rizikovost:

FE plech 500 ml, 2,5 l, 400 ml spray
přírodní, zabarvený
štětec, hadřík
dle typu dřeva – doporučujeme 2 vrstvy
aceton, benzín
+ 5°C až + 25°C v suchu. Chraňte před přímým sluncem
24 měsíců od data plnění uvedeném na obalu
Nebezpečí

+5 – 25 °C
24 months
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Přípravky pro zahradu
Štěpařský vosk Zahrada®

Stromový balzám

Štepársky vosk | Oltóviasz | Овощарски
восък Zahrada – за градината

Stromový balzam I Fabalzsam I Дървесен балсам

Štěpařský vosk Zahrada je vyroben
z pravého včelího vosku
a přírodních pryskyřic. Je určen
k přímému použi za studena
k roubování, očkování a ošetření
poraněných stromů. Vosk
zpracovávejte při teplotě nad 24 °C. Při
nižších okolních teplotách zahřejte obal
pomocí teplé lázně.

Pomocný přípravek pro ochranu
rostlin z pravého včelího vosku se
zvýšeným dezinfekčním účinkem.
Je určen především k ošetření stromů
a keřů při řezu, na roubování, očkování
a ošetřování ovocných stromů. Nehodí
se na roubování angreštů a rybízů za
teplého počasí.

SK Štepársky vosk Záhrada je vyrobený

z pravého včelieho vosku a prírodných živíc.
Je určený na priame použie za studena na
očkovanie, štepenie poranených stromov. Vosk
spracovávajte pri teplote nad 24°C. Pri nižších teplotách okolia zohrejte obal pomocou
teplého kúpeľa.
HU Az oltóviasz méhviaszból és természetes gyantából készült. Oltáshoz,

szemezéshez és fa sérüléseinek kezelésére 24C-fok fele+ höfokon alkalmazható.
Alacsonyabb höfok esetén langyos vízben fel kell melegíteni.
BG Овощарският восък „Zahrada” e създаден от истински пчелен восък и

природни смоли. Предназначен е за пряко използване в студено състояние за
присаждане, ваксиниране и лечение на наранени дървета. Използвайте восъка
при температура над 24°C. При по-ниска околна температура загрейте опаковка с
помощта на топла баня.
Balení:
Odstín:
Aplikační teplota:
Ředidlo:
Mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

180 g

PP kelímek 180 g
žluto hnědý
teplota podkladu i prostředí musí být nad +24°C
líh
ředidlo C 6000
+5°C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Varování

yellow-brown

alcohol

+5 – 25 °C
24 months

SK Pomocný prípravok na ochranu rastlín
z pravého včelieho vosku so zvýšeným
dezinfekčným účinkom. Je určený
predovšetkým na ošetrenie stromov a kríkov
pri reze, na štepenie, očkovanie a ošetrovanie
ovocných stromov. Nehodí sa na štepenie egrešov a ríbezlí za teplého počasia.
HU Valódi méhviaszból készült segédanyag növények védelmére fokozo fertőtlenítő
hatással. Fák és cserjék ápolására javasolt metszéskor, szemzéskor vagy oltáskor. Nem
javasolt egres és ribizli oltásához.
BG Помощен препарат за защита на растения, съдържащ чист пчелен восък с
повишено дезинфекционно действие. Преди всичко е предназначен за пръскане
на дървета и храсти при рязане, присаждане, ваксиниране и пръскане на овощни
дървета. Не е подходящ за присаждане на цариградско грозде и червено френско
грозде и касис при топло време.

Balení:
Odstín:
Aplikace:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

180 g

180 g
žluto-hnědý
štetcem
voda
+5°C až +25 °C v suchu
12 měsíců v neporušeném původním balení
Varování

yellow-brown

water

+5 – 25 °C
12 months

Vápno Čerťák Zahrada®
Vápno Čerťák Záhrada | Mész - kert | Вар Čerťák Zahrada – за градината
„Vápno Čerťák pro trávník a zahradu“ je přírodní minerální látka, která je vhodná pro
všechny typy půd a pro většinu rostlin s vyjímkou kyselomilných. „Čerťák“ dodává do
půdy vápník, upravuje půdní kyselost, zlepšuje a zvyšuje kvalitu sklizně. „Čerťák“
redukuje růst mechů v trávnících.
SK Vápno „Čerťák“ na trávnik a záhradu je prírodná minerálna látka, ktorá je vhodná na
všetky typy pôdy a pre väčšinu rastlín s výnimkou milujúcich kyslé pôdy. Čerťák dodáva do pôdy
vápnik, upravuje kyslosť, zlepšuje a zvyšuje kvalitu zberu. Čerťák redukuje rast machov
a lišajníkov.
HU A Ker mész kertek és füves területek mész pótlására használható, kivéve a savas
talajokat kedvelö növényeket. Csökken a moha és zuzmó növekedését. A talajba meszet ju at,
mellyel szabályozza annak PH-értékét és javítja a termék minöségét.
BG Варта „Čerťák” за тревни площи и градини е природено минерално вещество, което
е подходящо за всички видове почви и за повечето растения с изключение на растенията,
обичащи кисели почви. „Čerťák” дава на почвата калций, влияе върху киселинността на
почвата, подобрява и повишава качеството на реколтата. Препаратът намалява растежа
на мъхове в тревата.

10 kg water suspension
5 kg powder
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white

water

+5 – 25 °C
6 months

Balení:
Odstín:
Aplikace:
Aplikační teplota:
Vydatnost:
Ředidlo a mytí pomůcek:
Skladování:
Záruční lhůta:
Speciﬁcká rizikovost:

PE kbelíky – 10 kg – vodní suspenze, PAP pytel 5 kg – práškové balení
bílý – bělost 91%
posypem a nebo zálivkou
teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C až + 25°C
dle kyselosti půdy od 1,5 – 5 kg / 10 m2
voda
+5°C až +25 °C v suchu, tekuté balení - nesmí zmrznout!
6 měsíců od data plnění uvedeného na obalu
v neporušeném balení
Nebezpečí

Logistické informace
Str. Název výrobku

Název výrobku HU

22
22
22
22
22
23
23
23
23
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
18
18

Akril tömítő KUTIL 400g
Akril tömítő KUTIL 800g
Akril tömítő KUTIL 1,6 kg
Akril tömítő KUTIL 5 kg
Akril tömítő KUTIL 40 kg
Akril tömítő Proﬁ tuba 300 g
Akril tömítő Proﬁ 500 g
Akril tömítő Proﬁ 500 g kartus
Akril tömítő Proﬁ 2 kg
AkvKolor Fehér 0,75 l
AkvKolor Burgundi 0,75 l
AkvKolor Piros 0,75 l
AkvKolor Barna 0,75 l
AkvKolor Mahagóni 0,75 l
AkvKolor Okker 0,75 l
AkvKolor Paliszander 0,75 l
AkvKolor Pínia 0,75 l
AkvKolor Középbarna 0,75 l
AkvKolor Tikfa 0,75 l
AkvKolor Zöld 0,75 l
AkvKolor Sárga 0,75 l
AkvKolor Fehér 2,5 l
AkvKolor Burgundi 2,5 l
AkvKolor Piros 2,5 l
AkvKolor Barna 2,5 l
AkvKolor Mahagóni 2,5 l
AkvKolor Okker 2,5 l
AkvKolor Paliszander 2,5 l
AkvKolor Pínia 2,5 l
AkvKolor Középbarna 2,5 l
AkvKolor Tikfa 2,5 l
AkvKolor Zöld 2,5 l
AkvKolor Sárga 2,5 l
AkvLak S 1002 univerzális fényes 0,35 l
AkvLak S 1002 univerzális fényes 0,6 l
AkvLak S 1002 univerzális fényes 2,5 l
AkvLak S 1002 univ. selyemfényü 0,35 l
AkvLak S 1002 univ. selyemfényü 0,6 l
AkvLak S 1002 univ. selyemfényü 2,5 l
AkvLak S 1009 faház lakk 0,6 l
AkvLak S 1009 faház lakk 2,5 l
AkvLak S 1009 faház lakk 10 l
AkvLak S 1051 epoxilakk 1K 0,35 l
AkvLak S 1051 epoxilakk 1K 0,6 l
AkvLak S 1051 epoxilakk 1K 2,5 l
AkvLak S 1119 csónaklakk 0,6 l
AkvLak S 1119 csónaklakk 2,5 l
AkvLak S 1300 epoxilakk 2K 1,4 kg
AkvLak S 1300 epoxilakk 2K 3,5 kg
AkvLazur Színtelen 0,75 l
AkvLazur Színtelen UV 0,75 l
AkvLazur Nyír 0,75 l
AkvLazur Cédrus 0,75 l
AkvLazur Tölgy 0,75 l
AkvLazur Henessy 0,75 l
AkvLazur Cherry 0,75 l
AkvLazur Jegenyefenyö 0,75 l
AkvLazur Gesztenye 0,75 l
AkvLazur Mahagóni 0,75 l
AkvLazur Barack 0,75 l
AkvLazur Dió 0,75 l
AkvLazur Paliszander 0,75 l
AkvLazur Pínia 0,75 l
AkvLazur Tikfa 0,75 l
AkvLazur Trópusi Mahagóni 0,75 l
AkvLazur Cseresznye 0,75 l
AkvLazur Arany Tölgy 0,75 l
AkvLazur Színtelen 2,5 l
AkvLazur Színtelen UV 2,5 l
AkvLazur Nyír 2,5 l
AkvLazur Cédrus 2,5 l
AkvLazur Tölgy 2,5 l
AkvLazur Henessy 2,5 l
AkvLazur Cherry 2,5 l
AkvLazur Jegenyefenyö 2,5 l
AkvLazur Gesztenye 2,5 l
AkvLazur Mahagóni 2,5 l
AkvLazur Barack 2,5 l
AkvLazur Dió 2,5 l
AkvLazur Paliszander 2,5 l
AkvLazur Pínia 2,5 l
AkvLazur Tikfa 2,5 l
AkvLazur Trópusi Mahagóni 2,5 l
AkvLazur Cseresznye 2,5 l
AkvLazur Arany Tölgy 2,5 l
Aluksyl 0199 fekete 80 g
Aluksyl 0199 fekete 400 g

Akrylátový tmel KUTIL 400 g
Akrylátový tmel KUTIL 800 g
Akrylátový tmel KUTIL 1,6 kg
Akrylátový tmel KUTIL 5 kg
Akrylátový tmel KUTIL 40 kg
Akrylátový tmel PROFI 300 g tuba
Akrylátový tmel PROFI 500 g
Akrylátový tmel PROFI 500 g kartuš
Akrylátový tmel PROFI 2 kg
AkvKolor 0,75 l bílá
AkvKolor 0,75 l burgundy
AkvKolor 0,75 l červená
AkvKolor 0,75 l hnědá
AkvKolor 0,75 l mahagon
AkvKolor 0,75 l okr
AkvKolor 0,75 l palisandr
AkvKolor 0,75 l renovace-pinie
AkvKolor 0,75 l stř.hnědá
AkvKolor 0,75 l teak
AkvKolor 0,75 l zelená
AkvKolor 0,75 l žlutá
AkvKolor 2,5 l bílá
AkvKolor 2,5 l burgundy
AkvKolor 2,5 l červená
AkvKolor 2,5 l hnědá
AkvKolor 2,5 l mahagon
AkvKolor 2,5 l okr
AkvKolor 2,5 l palisandr
AkvKolor 2,5 l renovace-pinie
AkvKolor 2,5 l stř.hnědá
AkvKolor 2,5 l teak
AkvKolor 2,5 l zelená
AkvKolor 2,5 l žlutá
AkvLak S 1002 univerzální lesklý 0,35 l
AkvLak S 1002 univerzální lesklý 0,6 l
AkvLak S 1002 univerzální lesklý 2,5 l
AkvLak S 1002 univerzální polomat 0,35 l
AkvLak S 1002 univerzální polomat 0,6 l
AkvLak S 1002 univerzální polomat 2,5 l
AkvLak S 1009 na chaty a chalupy 0,6 l
AkvLak S 1009 na chaty a chalupy 2,5 l
AkvLak S 1009 na chaty a chalupy 10 l
AkvLak S 1051 epox. lak jednoslož. 0,35 l
AkvLak S 1051 epox. lak jednoslož. 0,6 l
AkvLak S 1051 epox. lak jednoslož. 2,5 l
AkvLak S 1119 lak na lodě 0,6 l
AkvLak S 1119 lak na lodě 2,5 l
AkvLak S 1300 epox. lak dvouslož. 1,4 kg
AkvLak S 1300 epox. lak dvouslož. 3,5 kg
AkvLazur 0,75 l bezbarvý
AkvLazur 0,75 l bezbarvý s UV
AkvLazur 0,75 l bříza
AkvLazur 0,75 l cedr
AkvLazur 0,75 l dub
AkvLazur 0,75 l henessi
AkvLazur 0,75 l cherry
AkvLazur 0,75 l jedle
AkvLazur 0,75 l kaštan
AkvLazur 0,75 l mahagon
AkvLazur 0,75 l meruňka
AkvLazur 0,75 l ořech
AkvLazur 0,75 l palisandr
AkvLazur 0,75 l pinie
AkvLazur 0,75 l teak
AkvLazur 0,75 l tropický mahagon
AkvLazur 0,75 l třešeň
AkvLazur 0,75 l zlatý dub
AkvLazur 2,5 l bezbarvý
AkvLazur 2,5 l bezbarvý s UV
AkvLazur 2,5 l bříza
AkvLazur 2,5 l cedr
AkvLazur 2,5 l dub
AkvLazur 2,5 l henessi
AkvLazur 2,5 l cherry
AkvLazur 2,5 l jedle
AkvLazur 2,5 l kaštan
AkvLazur 2,5 l mahagon
AkvLazur 2,5 l meruňka
AkvLazur 2,5 l ořech
AkvLazur 2,5 l palisandr
AkvLazur 2,5 l pinie
AkvLazur 2,5 l teak
AkvLazur 2,5 l tropický mahagon
AkvLazur 2,5 l třešeň
AkvLazur 2,5 l zlatý dub
Aluksyl 0199 černá 80 g
Aluksyl 0199 černá 400 g

UN ADR skup. ks. řada/
kód třída balení paleta paleta

EAN kód
8595030520205
8595030520243
8595030520212
8595030510589
8595030526757
8595030541279
8595030521295
8595030523312
8595030541224
8595030524036
8595030524067
8595030521974
8595030524029
8595030524043
8595030524012
8595030523350
8595030524050
8595030521998
8595030522001
8595030524005
8595030521981
8595030524432
8595030524463
8595030524357
8595030524425
8595030524449
8595030524418
8595030524395
8595030524456
8595030524371
8595030524388
8595030524401
8595030524364
8595030525866
8595030525255
8595030525262
8595030526573
8595030526580
8595030526597
8595030525279
8595030525286
8595030511371
8595030525859
8595030525385
8595030525392
8595030525293
8595030525309
8595030526443
8595030526436
8595030524135
8595030524234
8595030524098
8595030524180
8595030524142
8595030525040
8595030524203
8595030524081
8595030524104
8595030524173
8595030524197
8595030524111
8595030524074
8595030524166
8595030524128
8595030524227
8595030524159
8595030524210
8595030524531
8595030524647
8595030524494
8595030524586
8595030524548
8595030524616
8595030524609
8595030524487
8595030524500
8595030524579
8595030524593
8595030524517
8595030524470
8595030524562
8595030524524
8595030524630
8595030524555
8595030524623
8595030512040
8595030512057

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
1263
1263
1263
1263
1263
1263
1263
1263
1263
1263
1263
1263
1263
1263
1263
1263
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
1139
1139

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
3
3

8
8
4
1
1
6
8
12
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
4
1
8
4
1
4
1
1
8
4
1
4
1
4
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
6

1152
600
432
120
18
1008
1152
1200
432
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
1568
480
168
1568
480
168
480
168

192
120
108
24
6
168
192
300
108
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
224
60
28
224
60
28
60
28

1568
480
168
480
168
300
112
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
3600
576

224
60
28
60
28
60
28
72
72
72
72
72
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72
72
72
72
72
72
72
72
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72
72
72
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
240
96
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Str. Název výrobku

Název výrobku HU

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
56
56
56
45
45
45
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47
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04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

Aluksyl 0199 fekete 3 kg
Aluksyl 0199 fekete 10 kg
Aluksyl 0199 fekete 400 ml spray
Aluksyl 0910 ezüst 80 g
Aluksyl 0910 ezüst 400 g
Aluksyl 0910 ezüst 400 ml spray
Aluksyl 0910 ezüst 3 kg
Aluksyl 0910 ezüst 10 kg
Aluksyl réz 80 g
Aluksyl réz 400 g
Aluksyl réz 400 ml spray
Rézfesték 0340 80 g
Rézfesték 0340 300 g
Rézfesték 0340 400 ml spray
Ezüst festék 0910 80 g
Ezüst festék 0910 300 g
Ezüst festék 0910 400 ml spray
Arany festék 0960 80 g
Arany festék 0960 300 g
Arany festék 0960 400 ml spray
Arany festék 0960 3 kg
Festékzabaló 500 g
Festékzabaló 5 kg
Festékzabaló 10 kg
Bécsi fehér 1 kg
Titándioxid 500 g
Zinkdioxid 500 g
Folsz tó benzin 180 ml
Bordűrragasztó 450 g
Cement fehér 1,5 kg
Cement fehér 25 kg
Cement szürke 1,5 kg
01 krém 128 mL
02 vanília 128mL
03 fehér csokoládé 128mL
04 caﬀé la e 128mL
05 napraforgó 128mL
06 narancssárga 128mL
07 barackszínű 128mL
08 mandarin 128mL
09 azúrkék 128mL
10 levendula 128mL
11 világosszürke 128mL
12 graﬁtszürke 128mL
13 nugátszínű 128mL
14 korálpiros 128mL
15 bordeaux 128mL
16 terrako a 128mL
17 lazacszínű 128mL
18 rózsaszín 128mL
19 hegyi mező 128mL
20 aloe vera 128mL
21 Cherry 128mL
22 Pisztácia 128mL
01 krém 1 l
02 vanília 1 l
03 fehér csokoládé 1 l
04 caﬀé la e 1 l
05 napraforgó 1 l
06 narancssárga 1 l
07 barackszínű 1 l
08 mandarin 1 l
09 azúrkék 1 l
10 levendula 1 l
11 világosszürke 1 l
12 graﬁtszürke 1 l
13 nugátszínű 1 l
14 korálpiros 1 l
15 bordeaux 1 l
16 terrako a 1 l
17 lazacszínű 1 l
18 rózsaszín 1 l
19 hegyi mező 1 l
20 aloe vera 1 l
21 Cherry 1 l
22 Pisztácia 1 l
01 krém 2,5L
02 vanília 2,5L
03 fehér csokoládé 2,5L
04 caﬀé la e 2,5L
05 napraforgó 2,5L
06 narancssárga 2,5L
07 barackszínű 2,5L
08 mandarin 2,5L
09 azúrkék 2,5L
10 levendula 2,5L
11 világosszürke 2,5L

Aluksyl 0199 černá 3 kg
Aluksyl 0199 černá 10 kg
Aluksyl 0199 černá 400 ml spray
Aluksyl 0910 stříbrná 80 g
Aluksyl 0910 stříbrná 400 g
Aluksyl 0910 stříbrná 400 ml spray
Aluksyl 0910 stříbrná 3 kg
Aluksyl 0910 stříbrná 10 kg
Aluksyl měděný 80 g
Aluksyl měděný 400 g
Aluksyl měděný 400 ml spray
Barva měděná 0340 80 g
Barva měděná 0340 300 g
Barva měděná 0340 400 ml spray
Barva stříbrná 0910 80 g
Barva stříbrná 0910 300 g
Barva stříbrná 0910 400 ml spray
Barva zlatá 0960 80 g
Barva zlatá 0960 300 g
Barva zlatá 0960 400 ml spray
Barva zlatá 0960 3 kg
Barvožrout 500 g
Barvožrout 5 kg
Barvožrout 10 kg
Běloba malířská 1 kg
Běloba tanová 500 g
Běloba zinková 500 g
Benzínový čisč technický 180 ml
Bordura proﬁ 450 g
Cement bílý 1,5 kg
Cement bílý 25 kg
Cement šedý 1,5 kg
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 01 Krémová
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 02 Vanilka
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 03 Bílá čokoláda
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 04 Caﬀé La e
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 05 Slunečnice
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 06 Pomeranč
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 07 Meruňka
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 08 Mandarinka
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 09 Azurová
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 10 Levandulová
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 11 Světle šedá
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 12 Graﬁt. šedá
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 13 Nugátová
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 14 Korál. červeň
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 15 Vínová Brdx
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 16 Terraco a
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 17 Lososová
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 18 Růžová
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 19 Horská louka
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 20 Aloe Vera
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 21 Cherry
COLORLINE® bar. nátěr 200 g tester 22 Pistácie
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 01 Krémová
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 02 Vanilka
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 03 Bílá čokoláda
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 04 Caﬀé La e
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 05 Slunečnice
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 06 Pomeranč
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 07 Meruňka
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 08 Mandarinka
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 09 Azurová
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 10 Levandulová
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg Světle šedá
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 12 Graﬁt. šedá
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 13 Nugátová
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 14 Korál. červeň
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 15 Vínová Brdx
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 16 Terraco a
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 17 Lososová
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 18 Růžová
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 19 Horská louka
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 20 Aloe Vera
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 21 Cherry
COLORLINE® bar. nátěr 1,5 kg 22 Pistácie
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 01 Krémová
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 02 Vanilka
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 03 Bílá čokoláda
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 04 Caﬀé La e
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 05 Slunečnice
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 06 Pomeranč
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 07 Meruňka
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 08 Mandarinka
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 09 Azurová
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 10 Levandulová
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 11 Světle šedá

EAN kód
8595030510749
8595030510756
8595030523800
8595030512019
8595030512026
8595030523817
8595030510725
8595030510732
8595030523763
8595030526832
8595030523824
8595030523756
8595030511449
8595030523794
8595030510992
8595030530143
8595030523787
8595030511005
8595030530167
8595030523770
8595030521332
8595030527310
8595030513924
8595030513917
8595030510114
8595030511104
8595030510060
8595030511470
8595030526399
8595030541545
5709328125871
8595030541552
8595030527365
8595030527372
8595030527389
8595030527396
8595030527402
8595030511210
8595030511227
8595030511234
8595030511241
8595030511258
8595030511265
8595030511272
8595030511289
8595030511296
8595030511302
8595030511319
8595030511326
8595030511333
8595030511340
8595030511357
8595030513542
8595030513559
8595030513566
8595030513573
8595030513580
8595030513597
8595030513603
8595030513610
8595030513627
8595030513634
8595030513641
8595030513658
8595030513665
8595030513672
8595030513689
8595030513696
8595030513702
8595030513719
8595030513726
8595030513733
8595030513740
8595030513757
8595030513764
8595030513771
8595030527105
8595030527112
8595030527129
8595030527136
8595030527143
8595030527150
8595030527167
8595030527174
8595030527181
8595030527198
8595030527204

UN ADR skup. ks. řada/
kód třída balení paleta paleta
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
ne
ne
ne
ne
ne
ne
1203
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ne
ne
ne
ne
ne
ne
3
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

1
1
12
12
6
12
1
1
12
6
12
12
6
12
12
6
12
12
6
12
1
6
1
1
15
20
20
20
4
10
1
10
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

196
48
624
3600
576
624
196
48
3600
576
624
3600
576
624
3600
576
624
3600
576
624
196
672
72
48
645
1020
1020
2400
960
430
48
430
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147

28
12
156
240
96
156
28
12
240
96
156
240
96
156
240
96
156
240
96
156
28
96
24
12
75
100
100
240
96
50
8
50
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
21
21
21
21
21
21
21
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21
21
21
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Str. Název výrobku

Název výrobku HU

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
02
02
02
02
02
02
07
07
07
07
07
07
07
07
07
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

12 graﬁtszürke 2,5L
13 nugátszínű 2,5L
14 korálpiros 2,5L
15 bordeaux 2,5L
16 terrako a 2,5L
17 lazacszínű 2,5L
18 rózsaszín 2,5L
19 hegyi mező 2,5L
20 aloe vera 2,5L
21 cherry 2,5L
22 pisztácia 2,5L
01 krém 5+0,5L Grás
02 vanília 5+0,5L Grás
03 fehér csokoládé 5+0,5L Grás
04 caﬀé la e 5+0,5L Grás
05 napraforgó 5+0,5L Grás
06 narancssárga 5+0,5L Grás
07 barackszínű 5+0,5L Grás
08 mandarin 5+0,5L Grás
09 azúrkék 5+0,5L Grás
10 levendula 5+0,5L Grás
11 világosszürke 5+0,5L Grás
12 graﬁtszürke 5+0,5L Grás
13 nugátszínű 5+0,5L Grás
14 korálpiros 5+0,5L Grás
15 bordeaux 5+0,5L Grás
16 terrako a 5+0,5L Grás
17 lazacszínű 5+0,5L Grás
18 rózsaszín 5+0,5L Grás
19 hegyi mező 5+0,5L Grás
20 aloe vera 5+0,5L Grás
21 cherry 5+0,5L Grás
22 pisztácia 5+0,5L Grás
fehér beltéri falfesték 125mL
Fehér beltéri falfesték 1L
Fehér beltéri falfesték 2,5L
Fehér beltéri falfesték 5 + 0,5L Grás
Colorline fehér falfesték 15+3 kg
Colorline fehér falfesték 30 kg
Metallic Eﬀect 0,75 l bronz
Metallic Eﬀect 0,75 l szürke
Metallic Eﬀect 0,75 l rózsaszín
Metallic Eﬀect 0,75 l lila
Metallic Eﬀect 0,75 l kék
Metallic Eﬀect 0,75 l lilásrózsaszín
Metallic Eﬀect 0,75 l ezüst
Metallic Eﬀect 0,75 l zöld
Metallic Eﬀect 0,75 l arany
Premium 2,5 l Aloe Vera
Premium 2,5 l Azúrkék
Premium 2,5 l Fehér
Premium 2,5 l Caﬀe La e
Premium 2,5 l Hegyi mezö
Premium 2,5 l Korálpiros
Premium 2,5 l Mandarin
Premium 2,5 l Napraforgó
Premium 2,5 l Vanília
Premium 2,5 l Bordeaux
01 EXC. 500 g EPER
02 EXC. 500 g BORSZÍNŰ BORDEAUX
03 EXC. 500 g MAGIC RÓZSASZÍNŰ
04 EXC. 500 G MAGIC FOSZFOR
05 EXC. 500 g ATLANTIK
06 EXC. 500 g NAPRAFORGÓ
07 EXC. 500 g TÉGLA
08 EXC. 500 g RÓZSASZÍNŰ PÁRDÚC
09 EXC. 500 g LAZAC
10 EXC. 500 g PISZTÁCIA
Színezö nta 100 g banán
Színezö nta 100 g boróka
Színezö nta 100 g barackszinü
Színezö nta 100 g fekete
Színezö nta 100 g piros
Színezö nta 100 g barna
Színezö nta 100 g borsó
Színezö nta 100 g kávé
Színezö nta 100 g licsi
Színezö nta 100 g lazac
Színezö nta 100 g málna
Színezö nta 100 g barackvirág
Színezö nta 100 g kék
Színezö nta 100 g okker
Színezö nta 100 g narancssárga
Színezö nta 100 g rózsaszín
Színezö nta 100 g szilva
Színezö nta 100 g terako a
Színezö nta 100 g bor

COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 12 Graﬁtová šedá
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 13 Nugátová
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 14 Korálová červeň
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 15 Vínová Bordeaux
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 16 Terraco a
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 17 Lososová
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 18 Růžová
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 19 Horská louka
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 20 Aloe Vera
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 21 Cherry
COLORLINE® bar. nátěr 4 kg 22 Pistácie
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 01 Krémová
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 02 Vanilka
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 03 Bílá čokoláda
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 04 Caﬀé La e
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 05 Slunečnice
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 06 Pomeranč
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 07 Meruňka
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 08 Mandarinka
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 09 Azurová
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 10 Levandulová
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 11 Světle šedá
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 12 Graﬁtová šedá
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 13 Nugátová
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 14 Korálová červeň
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 15 Vínová Bordeaux
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 16 Terraco a
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 17 Lososová
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 18 Růžová
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 19 Horská louka
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 20 Aloe Vera
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 21 Cherry
COLORLINE® bar. nátěr 7+1 kg 22 Pistácie
COLORLINE® bílý malíř. nátěr 200 g tester
COLORLINE® bílý malířský nátěr 1,5 kg
COLORLINE® bílý malířský nátěr 4 kg
COLORLINE® bílý malířský nátěr 7 kg + 1 kg zdarma
COLORLINE® bílý malířský nátěr 15 + 3 kg zdarma
COLORLINE® bílý malířský nátěr 30 kg
COLORLINE® Metallic Eﬀect 0,75 l Bronzová
COLORLINE® Metallic Eﬀect 0,75 l Šedá
COLORLINE® Metallic Eﬀect 0,75 l Růžová
COLORLINE® Metallic Eﬀect 0,75 l Fialová
COLORLINE® Metallic Eﬀect 0,75 l Modrá
COLORLINE® Metallic Eﬀect 0,75 l Růžovoﬁalová
COLORLINE® Metallic Eﬀect 0,75 l Stříbrná
COLORLINE® Metallic Eﬀect 0,75 l Zelená
COLORLINE® Metallic Eﬀect 0,75 l Zlatá
COLORLINE® Premium 2,5 l Aloe Vera
COLORLINE® Premium 2,5 l Azurová
COLORLINE® Premium 2,5 l Bílá
COLORLINE® Premium 2,5 l Caﬀé La é
COLORLINE® Premium 2,5 l Horská louka
COLORLINE® Premium 2,5 l Korálová červeň
COLORLINE® Premium 2,5 l Mandarinka
COLORLINE® Premium 2,5 l Slunečnice
COLORLINE® Premium 2,5 l Vanilka
COLORLINE® Premium 2,5 l Vínová Bordeaux
COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 01 Jahodová
COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 02 Vínová Brdx
COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 03 Magic růžová
COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 04 Magic Fosfor
COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 05 Atlanc
COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 06 Slunečnice
COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 07 Cihlová
COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 08 Růžový pante
COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 09 Lososová
COLORLINE® EXCL. tón.bar. 500 g 10 Pistácie
COLORLINE® tón.bar. 100 g BANÁNOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 100 g BORŮVKOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 100 g BROSKVOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 100 g ČERNÁ
COLORLINE® tón.bar. 100 g ČERVENÁ
COLORLINE® tón.bar. 100 g HNĚDÁ
COLORLINE® tón.bar. 100 g HRÁŠKOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 100 g KÁVOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 100 g LIČI
COLORLINE® tón.bar. 100 g LOSOSOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 100 g MALINOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 100 g MERUŇKA
COLORLINE® tón.bar. 100 g MODRÁ
COLORLINE® tón.bar. 100 g OKROVÁ
COLORLINE® tón.bar. 100 g ORANŽOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 100 g RŮŽOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 100 g ŠVESTKOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 100 g TERRACOTTA
COLORLINE® tón.bar. 100 g VÍNOVÁ

UN ADR skup. ks. řada/
kód třída balení paleta paleta

EAN kód
8595030527211
8595030527228
8595030527235
8595030527242
8595030527259
8595030527266
8595030527273
8595030527280
8595030527297
8595030513511
8595030513535
8595030526863
8595030526870
8595030526887
8595030526894
8595030526900
8595030526917
8595030526924
8595030526931
8595030526979
8595030526986
8595030526955
8595030526948
8595030526962
8595030527006
8595030526993
8595030527013
8595030527020
8595030527037
8595030527044
8595030527051
8595030511999
8595030513528
8595030511364
8595030513788
8595030527303
8595030526818
8595030526689
8595030526825
8595030527563
8595030527631
8595030527570
8595030527600
8595030527594
8595030527587
8595030527549
8595030527617
8595030527556
8595030527501
8595030527464
8595030527457
8595030527495
8595030527532
8595030527488
8595030527471
8595030527518
8595030527624
8595030527525
8595030523541
8595030523558
8595030523565
8595030523572
8595030523589
8595030523596
8595030523602
8595030523619
8595030523626
8595030523633
8595030525422
8595030525439
8595030540081
8595030520366
8595030530112
8595030530198
8595030530174
8595030519544
8595030525415
8595030513993
8595030525446
8595030540173
8595030520328
8595030520304
8595030530129
8595030513931
8595030540067
8595030540128
8595030513962

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
4
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
2400
648
147
80
48
16

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
160
54
21
16
12
8

210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
588
588
588
588
588
588
588
588
588
588
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415
2415

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
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Str. Název výrobku

Název výrobku HU

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
55
55
64
64
59
60
60
60
60
60
44
44
44
44
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
33
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

Színezö nta 100 g zöld
Színezö nta 100 g sárga
Színezö nta 250 g banán
Színezö nta 250 g boróka
Színezö nta 250 g barackszinü
Színezö nta 250 g fekete
Színezö nta 250 g piros
Színezö nta 250 g barna
Színezö nta 250 g borsó
Színezö nta 250 g kávé
Színezö nta 250 g licsi
Színezö nta 250 g lazac
Színezö nta 250 g málna
Színezö nta 250 g barackvirág
Színezö nta 250 g kék
Színezö nta 250 g okker
Színezö nta 250 g narancssárga
Színezö nta 250 g rózsaszín
Színezö nta 250 g szilva
Színezö nta 250 g terako a
Színezö nta 250 g bor
Színezö nta 250 g zöld
Színezö nta 250 g sárga
Színezö nta 500 g banán
Színezö nta 500 g boróka
Színezö nta 500 g barackszinü
Színezö nta 500 g fekete
Színezö nta 500 g piros
Színezö nta 500 g barna
Színezö nta 500 g borsó
Színezö nta 500 g kávé
Színezö nta 500 g licsi
Színezö nta 500 g lazac
Színezö nta 500 g málna
Színezö nta 500 g barackvirág
Színezö nta 500 g kék
Színezö nta 500 g okker
Színezö nta 500 g narancssárga
Színezö nta 500 g rózsaszín
Színezö nta 500 g szilva
Színezö nta 500 g terako a
Színezö nta 500 g bor
Színezö nta 500 g zöld
Színezö nta 500 g sárga
Féregevő 1 L
Féregevő 5 L
Kandallóüveg sz tó kendő
Kandallóüveg sz tó 500 ml
Ammónia 450 g
HU Deszllált víz 1 L
HU Deszllált víz 3 L
HU Deszllált víz 5 L
HU Deszllált víz 10 L
HU Deszllált víz 25 L
Mélyalapozó 1l
Mélyalapozó 2l
Mélyalapozó 5l
Mélyalapozó 10l
Faki fehér 250 g
Faki fenyö 250 g
Faki bükk 250 g
Faki tölgy 250 g
Faki éger 250 g
Faki mahagóni 250 g
Faki dió 250 g
Faki natur 250 g
Faki kfa 250 g
Faki csersznye 250 g
Faki fehér Proﬁ tubus 300 g
Folyékonyfa fehér 250 g
Folyékonyfa fenyö 250 g
Folyékonyfa bükk 250 g
Folyékonyfa mahagóni 250 g
Folyékonyfa natur 250 g
Eproki tömítö Proﬁ 500 g
Lenolaj 250 g
Lenolaj 400 g
Lenolaj 500 ml
Lenolaj 800 g
Lenolaj 3 kg
Lenolaj 5 L
Lenolaj 8 kg
Lenolaj 10 L
Lenolaj kence 250 g
Lenolaj kence 400 g
Lenolaj kence 500 ml
Lenolaj kence 800 g

COLORLINE® tón.bar. 100 g ZELENÁ
COLORLINE® tón.bar. 100 g ŽLUTÁ
COLORLINE® tón.bar. 250 g BANÁNOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 250 g BORŮVKOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 250 g BROSKVOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 250 g ČERNÁ
COLORLINE® tón.bar. 250 g ČERVENÁ
COLORLINE® tón.bar. 250 g HNĚDÁ
COLORLINE® tón.bar. 250 g HRÁŠKOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 250 g KÁVOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 250 g LIČI
COLORLINE® tón.bar. 250 g LOSOSOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 250 g MALINOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 250 g MERUŇKA
COLORLINE® tón.bar. 250 g MODRÁ
COLORLINE® tón.bar. 250 g OKROVÁ
COLORLINE® tón.bar. 250 g ORANŽOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 250 g RŮŽOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 250 g ŠVESTKOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 250 g TERRACOTTA
COLORLINE® tón.bar. 250 g VÍNOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 250 g ZELENÁ
COLORLINE® tón.bar. 250 g ŽLUTÁ
COLORLINE® tón.bar. 500 g BANÁNOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 500 g BORŮVKOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 500 g BROSKVOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 500 g ČERNÁ
COLORLINE® tón.bar. 500 g ČERVENÁ
COLORLINE® tón.bar. 500 g HNĚDÁ
COLORLINE® tón.bar. 500 g HRÁŠKOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 500 g KÁVOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 500 g LIČI
COLORLINE® tón.bar. 500 g LOSOSOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 500 g MALINOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 500 g MERUŇKA
COLORLINE® tón.bar. 500 g MODRÁ
COLORLINE® tón.bar. 500 g OKROVÁ
COLORLINE® tón.bar. 500 g ORANŽOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 500 g RŮŽOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 500 g ŠVESTKOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 500 g TERRACOTTA
COLORLINE® tón.bar. 500 g VÍNOVÁ
COLORLINE® tón.bar. 500 g ZELENÁ
COLORLINE® tón.bar. 500 g ŽLUTÁ
Červožrout 1 l
Červožrout 5 l
Čis cí ubrousky skel krbů a kamen 50 ks
Čisč skel krbů a kamen 500 ml
Čpavková voda 450 g
Deslovaná voda 1 l
Deslovaná voda 3 l
Deslovaná voda 5 l
Deslovaná voda 10 l
Deslovaná voda 25 l
Disperze S 2802A 1 l
Disperze S 2802A 2 l
Disperze S 2802A 5 l
Disperze S 2802A 10 l
Dřevoki 250 g BÍLÝ
Dřevoki 250 g BOROVICE
Dřevoki 250 g BUK
Dřevoki 250 g DUB
Dřevoki 250 g JILM
Dřevoki 250 g MAHAGON
Dřevoki 250 g OŘECH
Dřevoki 250 g SMRK
Dřevoki 250 g TEAK
Dřevoki 250 g TŘEŠEŇ
Dřevoki 300 g bílý tuba
Dřevotmel PROFI Bílý 250 g
Dřevotmel PROFI Borovice 250 g
Dřevotmel PROFI Buk 250 g
Dřevotmel PROFI Mahagon 250 g
Dřevotmel PROFI Smrk 250 g
Eproki tmel PROFI 500 g
Fermež lněná 250 g plast.
Fermež lněná 400 g
Fermež lněná 500 ml (452 g) plast.
Fermež lněná 800 g
Fermež lněná 3 kg
Fermež lněná 5 l (4,52 kg)
Fermež lněná 8 kg
Fermež lněná 10 l (9,04 kg)
Fermež napouštěcí 250 g plast.
Fermež napouštěcí 400 g
Fermež napouštěcí 500 ml (436 g) plast.
Fermež napouštěcí 800 g

EAN kód
8595030520342
8595030520380
8595030525460
8595030525477
8595030510473
8595030510497
8595030510480
8595030510558
8595030510503
8595030519551
8595030525453
8595030527419
8595030525484
8595030540180
8595030510510
8595030510527
8595030510534
8595030513948
8595030510565
8595030540142
8595030513979
8595030510572
8595030510541
8595030525354
8595030525361
8595030540098
8595030520373
8595030520403
8595030530204
8595030530181
8595030519568
8595030525347
8595030527426
8595030525378
8595030540197
8595030520335
8595030520311
8595030530136
8595030513955
8595030540074
8595030540159
8595030513986
8595030520359
8595030520397
8595030527655
8595030527662
8595030525316
8595030523886
8595030521622
8595030510268
8595030570019
8595030510282
8595030521257
8595030525330
8595030519216
8595030519230
8595030519223
8595030519261
8595030540623
8595030511203
8595030511180
8595030511197
8595030511166
8595030511159
8595030511142
8595030511135
8595030526672
8595030511173
8595030513498
8595030540968
8595030540975
8595030513368
8595030540982
8595030513375
8595030540999
8595030520519
8595030519070
8595030523855
8595030540036
8595030519094
8595030523718
8595030519117
8595030523725
8595030520526
8595030519087
8595030523862
8595030540043

UN ADR skup. ks. řada/
kód třída balení paleta paleta
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ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
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ne
ne
ne
ne
ne
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ne
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ne
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1139
1139
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ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
9
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
3
3
3
3

15
15
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
6
1
8
6
8
6
1
1
1
1
6
3
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
12
8
8
8
1
1
1
1
12
8
8
8

2415
2415
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
1380
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855
855
855
855
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855
855
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72
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1152
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Str. Název výrobku

Název výrobku HU
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48
48
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49
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41
38
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38
52
52
52
24
24
24
24
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45
45
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54
61
61
61
61
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39
11
11
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11
25
61
61
61
61
46
46
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65
65
65
65
56
56
56
56
57
57
57
57
60
60
60
33
59
59
59
32
32

Lenolaj kence 3 kg
Lenolaj kence 5 l
Lenolaj kence 8 kg
Lenolaj kence 10 l
GlassCar nyári szélvédőmosó 1 L zöld
GlassCar nyári szélvédőmosó 2,5 L zöld
GlassCar nyári szélvédőmosó 5 L zöld
GlassCar nyári szélvédőmosó 1 L fahéj
GlassCar nyári szélvédőmosó 2,5 L fahéj
GlassCar nyári szélvédőmosó 5 L fahéj
GlassCar téli szélvédőmosó 1 L (-20°C)
GlassCar téli szélvédőmosó 2,5 L (-20°C)
GlassCar téli szélvédőmosó 5 L (-20°C)
Glass Car téli szélvédőmosó 1 L (-40°C)
Glass Car téli szélvédőmosó 2,5 L (-40°C)
Glass Car téli szélvédőmosó 5 L (-40°C)
Nátrium hidroxid 500 g
Nátrium hidroxid 1 kg
Nátrium hidroxid 1 kg - gél
Nátrium hidroxid gyöngyök 1 kg
Klórmész 600 g
CHS epoxigyantás sze 1200
Iniciátor 10 g
Iniciátor 15g
Iniciátor 300 g
Kalafuna - Koppasztó por 500 g
Kalafuna - Koppasztó por 700 g
Kalafuna - Koppasztó por 1 kg
Karton tömítő Proﬁ tubus 300 g
Karton tömítö Proﬁ 500 g
Karton tömítö Proﬁ 500 g Kartus
Karton tömítö Proﬁ 2 kg
Karton tömítö 5 kg
Csontenyv 300 g
Festőkréta 750 g
Festőkréta 2 kg
Festőkréta 25 kg
Citromsav E330 100 g
Sósav 500 ml
Sósav 1 L
Sósav 2L
Akumulátorsav 500 ml
Akumulátorsav 1 L
Szorbinsav E200 2 g
Lamit csónakjavító sze 500 g
Lamit csónakjavító sze 1 kg
Latex univerzális 0,8 kg
Latex univerzális 2,5 kg
Latex univerzális 5 kg
Latex univerzális 10 kg
Latex kültéri 0,8 kg
Latex kültéri 2,5 kg
Latex kültéri 5 kg
Latex kültéri 10 kg
Latex beltéri 0,8 kg
Latex beltéri 2,5 kg
Latex beltéri 5 kg
Latex tömítő proﬁ 500 g
Denaturált szesz 500 ml
Denaturált szesz 1L
Denaturált szesz 4L
Denaturált szesz 9L
Mester ragasztó 300 g
Mester ragasztó 5 kg
Keményfa olaj 500 ml színtelen
Keményfa olaj 2500 ml színtelen
Keményfa olaj 400 ml színtelen spray
Keményfa olaj 500 ml k
Keményfa olaj 2500 ml k
Keményfa olaj 400 ml k
Rozsdamaro utántöltö 500 g
Rozsdamaro szorofejes 500 g
Rozdamaró ex 1 kg
Rozsdamaró Ex 5 kg
Rozsdamaró FORTE 500 g
Rozsdamaró Standard 500 g
Rozsdamaró Standard 1 kg
Rozsdamaró Standard 5 kg
Perklórelén 800 g
Perklórelén 8 kg
Perklórelén 16 kg
Peroxan 10 g fehér
Hidrogén peroxid 100 g 10%
Hidrogén peroxid 500 g 30%
Hidrogén peroxid 950 g 30%
Poliészteres Univerzál sze 400 g
Poliészteres Faki sze 400 g

Fermež napouštěcí 3 kg
Fermež napouštěcí 5 l (4,36 kg)
Fermež napouštěcí 8 kg
Fermež napouštěcí 10 l (8,7 kg)
GlassCar® letní náplň do ostř. 1 l zelená
GlassCar® letní náplň do ostř. 2,5 l zelená
GlassCar® letní náplň do ostř. 5 l zelená
GlassCar® letní náplň do ostř. 1 l skořicová
GlassCar® letní náplň do ostř. 2,5 l skořicová
GlassCar® letní náplň do ostř. 5 l skořicová
GlassCar® (-20°C) zimní náplň do ostřikovačů 1 l
GlassCar® (-20°C) zimní náplň do ostřikovačů 2,5 l
GlassCar® (-20°C) zimní náplň do ostřikovačů 5 l
GlassCar® (-40°C) zimní náplň do ostřikovačů 1 l
GlassCar® (-40°C) zimní náplň do ostřikovačů 2,5 l
GlassCar® (-40°C) zimní náplň do ostřikovačů 5 l
Hydroxid sodný 500 g
Hydroxid sodný 1 kg
Hydroxid sodný 1 l - gel
Hydroxid sodný 1 kg pecky
Chlorové vápno 600 g
CHS epoxidová souprava 1200
Iniciátor 10 g
Iniciátor 15g
Iniciátor 300 g
Kalafuna jemně drcená 500 g
Kalafuna jemně drcená 700 g
Kalafuna jemně drcená 1 kg vanička
Karton tmel PROFI 300 g tuba
Karton tmel PROFI 500 g
Karton tmel PROFI 500 g kartuš
Karton tmel PROFI 2 kg
Karton tmel PROFI 5 kg
Kostní klih 300 g
Křída plavená 750 g
Křída plavená malířská 2 kg
Křída plavená malířská 25 kg
Kyselina citrónová E330 100 g
Kyselina chlorovodíková 500 ml
Kyselina chlorovodíková 1 l
Kyselina chlorovodíková 2 l
Kyselina sírová 500 ml
Kyselina sírová 1 l
Kyselina sorbová E200 2 g
LAMIT - Laminovací souprava 500 g
LAMIT - Laminovací souprava 1 kg
Latex univerzální 0,8 kg
Latex univerzální 2,5 kg
Latex univerzální 5 kg
Latex univerzální 10 kg
Latex venkovní 0,8 kg
Latex venkovní 2,5 kg
Latex venkovní 5 kg
Latex venkovní 10 kg
Latex vnitřní 0,8 kg
Latex vnitřní 2,5 kg
Latex vnitřní 5 kg
Latexový tmel PROFI 500 g
Líh technický 500 ml
Líh technický 1 l
Líh technický 4 l
Líh technický 9 l
Malířský klih 300 g
Malířský klih 5 kg
Napouštěcí olej 500 ml přírodní
Napouštěcí olej 2,5 l přírodní
Napouštěcí olej 400 ml spray přírodní
Napouštěcí olej 500 ml zabarvený
Napouštěcí olej 2,5 l zabarvený
Napouštěcí olej 400 ml spray zabarvený
Odrezovač Ex 500 g
Odrezovač Ex 500 g rozprašovač
Odrezovač Ex 1 kg
Odrezovač Ex 5 kg
Odrezovač FORTE 500 g
Odrezovač STANDARD 500 g
Odrezovač STANDARD 1 kg
Odrezovač STANDARD 5 kg
Perchlorethylen 800 g
Perchlorethylen 8 kg
Perchlorethylen 16 kg
PEROXAN BP Paste 50 PF 10 g white
Peroxid vodíku 100 g 10%
Peroxid vodíku 500 g 30%
Peroxid vodíku 950 g 30%
PE souprava Univerzál 400g
PE souprava Dřevo speciál 400g

UN ADR skup. ks. řada/
kód třída balení paleta paleta

EAN kód
8595030519100
8595030523732
8595030519124
8595030523749
8595030521561
8595030521578
8595030521585
8595030521592
8595030521608
8595030521615
8595030523916
8595030523923
8595030523930
8595030523947
8595030523954
8595030523961
8595030519155
8595030519148
8595030511784
8595030523657
8595030513443
8595030512095
8595030521387
8595030521394
8595030521400
8595030527433
8595030527440
8595030510244
8595030541521
8595030541002
8595030523329
8595030541262
8595030513450
8595030519018
8595030530099
8595030530105
8595030521424
8595030521806
8595030520779
8595030520762
8595030526849
8595030520786
8595030520793
8595030525507
8595030511012
8595030541538
8595030520618
8595030521905
8595030540494
8595030526733
8595030521943
8595030521950
8595030521967
8595030526740
8595030521912
8595030521929
8595030521936
8595030541026
8595030511463
8595030525170
8595030511456
8595030525248
8595030519056
8595030521431
8595030521554
8595030521653
8595030521783
8595030521776
8595030521769
8595030521790
8595030510596
8595030523428
8595030540548
8595030540555
8595030523442
8595030523466
8595030523473
8595030523480
8595030523671
8595030523848
8595030523879
8595030541033
8595030523688
8595030523695
8595030523701
859503051182
8595030511814

1139
1139
1139
1139
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1823
1823
1824
1823
1791
3082
3105
3105
3105
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
1789
1789
1789
2796
2796
ne
1866
1866
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
1170
1170
1170
1170
ne
ne
3295
3295
3295
3295
3295
3295
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
1897
1897
1897
3108
2984
2014
2014
3269
3269

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
8
8
8
5.1.
9
5,2
5,2
5,2
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
8
8
8
8
8
ne
3
3
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
3
3
3
3
ne
ne
3
3
3
3
3
3
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
6
6
6
5,2.
5,1.
5,1.
5,1.
3
3

1
1
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
8
8
8
8
8
4
10
10
1
4
4
4
6
8
12
4
1
26
15
6
1
130
10
8
4
10
8
150
4
1
4
1
1
1
4
1
1
1
4
1
1
8
8
6
1
1
20
1
6
1
12
6
1
12
9
6
8
1
9
9
8
1
8
1
1

126
42
126
42
75
25
75
25
504
126
180
45
120
40
504
126
180
45
120
40
504
126
180
45
120
40
504
126
180
45
120
40
816
136
576
96
544
136
576
96
576
96
960
96
0
0
0
0
0
0
432
108
288
72
288
72
1008 168
1152 192
1200 300
432
108
120
24
1118 130
645
75
240
36
40
8
7800 1560
1050 210
408
136
264
88
1050 210
408
136
15000 3000
432
108
126
21
432
108
210
35
72
24
44
11
432
108
210
35
72
24
44
11
432
108
210
35
72
24
1152 192
960
240
504
126
168
42
75
25
860
100
43
5
1008 126
200
40
840
168
1008 126
200
40
840
168
648
216
504
126
384
96
72
36
648
216
648
216
384
96
72
36
1080 216
126
42
75
25

10
8
8
4
4

2500
1080
544

250
216
136
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Str. Název výrobku

Název výrobku HU
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30
30
30
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29
29
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31
42
42
42
42
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35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
40
40
40
40
38
38
38
38
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PE tömítő 180 g
PE tömítő 500 g
PE tömítő Alumíniumra 180 g
PE tömítő Alumíniumra 500 g
PE tömítő Professional 180 g
PE tömítő Professional 500 g
PE tömítő Standard 180 g
PE tömítő Standard 500 g
PE tömítő Üvegszállal 180 g
PE tömítő Üvegszállal 500 g
Primaragasztó Proﬁ kartus 250 g
Primaragasztó Proﬁ tubus 250 g
Primaragasztó Proﬁ 400 g
Primaragasztó Proﬁ 2 kg
Primaragasztó Proﬁ 4 kg
Primagle 500 g
Primagle 2 kg
Primagle 5 kg
Primagle 10 kg
Primagle 15 kg
Primagle 18 kg
Primagle 30 kg
Primagle 50 kg
Primastuk 2 kg
Primastuk 8 kg
Primastuk 15 kg
Primastuk 30 kg
Primastuk 40 kg
Primastuk 50 kg
Primatömítö 300 g
PORFESTÉK FEKETE 400 g
PORFESTÉK TÉGLAVÖRÖS 400 g
PORFESTÉK GESZTENYEBARNA 400 g
PORFESTÉK KÖZÉPBARNA 400 g
PORFESTÉK SÖTÉTBARNA 400 g
PORFESTÉK BRILL KÉK 400 g
PORFESTÉK OKKER 400 g
PORFESTÉK SZATINOBER 400 g
PORFESTÉK SZÜRKE 400 g
PORFESTÉK SÖTÉTZÖLD 400 g
PORFESTÉK SÁRGA 400 g
PORFESTÉK FEKETE 2,5 kg
PORFESTÉK TÉGLAVÖRÖS 2,5 kg
PORFESTÉK GESZTENYEBARNA 2,5 kg
PORFESTÉK KÖZÉPBARNA 2,5 kg
PORFESTÉK SÖTÉTBARNA 2,5 kg
PORFESTÉK BRILL KÉK 2,5 kg
PORFESTÉK OKKER 2,5 kg
PORFESTÉK SZATINOBER 2,5 kg
PORFESTÉK SZÜRKE 2,5 kg
PORFESTÉK SÖTÉTZÖLD 2,5 kg
PORFESTÉK SÁRGA 2,5 kg
ProAk v szeszespác 500 ml natúr
ProAk v szeszespác 500 ml fenyö
ProAk v szeszespác 500 ml sötét tölgy
ProAk v szeszespác 500 ml arany tölgy
ProAk v szeszespác 500 ml cédrus
ProAk v szeszespác 500 ml pínia
ProAk v szeszespác 500 ml gesztenye
ProAk v szeszespác 500 ml tölgy
ProAk v szeszespác 500 ml szafa
ProAk v szeszespác 500 ml kfa
ProAk v szeszespác 500 ml henessy
ProAk v szeszespác 500 ml svédvörös
ProAk v szeszespác 500 ml cherry
ProAk v szeszespác 500 ml cseresznye
ProAk v szeszespác 500 ml piros
ProAk v szeszespác 500 ml világos mahag.
ProAk v szeszespác 500 ml mahagóni
ProAk v szeszespác 500 ml trópusi mahag.
ProAk v szeszespác 500 ml dió
ProAk v szeszespác 500 ml sötétbarna
ProAk v szeszespác 500 ml paliszander
ProAk v szeszespác 500 ml ében
ProAk v szeszespác 500 ml jegenyefenyö
ProAk v szeszespác 500 ml kék
CHS 1200 gyanta 400 g
CHS 1200 gyanta 800 g
CHS 1200 gyanta 5 kg
CHS 1200 gyanta 10 kg
LAMIT 109 gyanta 500 g
LAMIT 109 gyanta 1 kg
LAMIT 109 gyanta 5 kg
LAMIT 109 gyanta 10 kg
Kalium-Metabiszulﬁt E224 10 g
Renolast bitumes festék 3 kg
Renolast bitumes festék 7 kg

PE-tmel Dřevo 180 g
PE-tmel Dřevo 500 g
PE-tmel Hliník 180 g
PE-tmel Hliník 500 g
PE-tmel Profesionál 180 g
PE-tmel Profesionál 500 g
PE-tmel Standard 180 g
PE-tmel Standard 500 g
PE-tmel Vlákno 180 g
PE-tmel Vlákno 500 g
Primalepidlo 310 ml Kartuš
Primalepidlo PROFI 250 g tuba
Primalepidlo PROFI 400 g
Primalepidlo PROFI 2 kg
Primalepidlo PROFI 4 kg
PRIMASTĚRKA 500 g PROFI
PRIMASTĚRKA 2 kg
PRIMASTĚRKA 5 kg
PRIMASTĚRKA 10 kg
PRIMASTĚRKA 15 kg
PRIMASTĚRKA 18 kg
PRIMASTĚRKA 30 kg
PRIMASTĚRKA 50 kg
PRIMAŠTUK 2 kg
PRIMAŠTUK 8 kg
PRIMAŠTUK 15 kg
PRIMAŠTUK 30 kg
PRIMAŠTUK 40 kg
PRIMAŠTUK 50 kg
PRIMATMEL 300 g
PRIMATÓN 400 g Černý
PRIMATÓN 400 g Červeň cihlová
PRIMATÓN 400 g Hněď kaštanová
PRIMATÓN 400 g Hněď střední
PRIMATÓN 400 g Hněď tmavá
PRIMATÓN 400 g Modř brilantní
PRIMATÓN 400 g Okrová
PRIMATÓN 400 g Sanobr
PRIMATÓN 400 g Šedý
PRIMATÓN 400 g Zeleň tmavá
PRIMATÓN 400 g Žluť
PRIMATÓN 2,5 kg Černý
PRIMATÓN 2,5 kg Červeň cihlová
PRIMATÓN 2,5 kg Hněď kaštanová
PRIMATÓN 2,5 kg Hněď střední
PRIMATÓN 2,5 kg Hněď tmavá
PRIMATÓN 2,5 kg Modř brilantní
PRIMATÓN 2,5 kg Okr
PRIMATÓN 2,5 kg Sanobr
PRIMATÓN 2,5 kg Šedý
PRIMATÓN 2,5 kg Zeleň tmavá
PRIMATÓN 2,5 kg Žluť
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 01 smrk
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 02 borovice
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 03 dub tmavý
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 04 zlatý dub
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 05 cedr
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 06 pinie
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 07 kaštan
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 08 dub
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 09 s
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 10 teak
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 11 henessy
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 12 meruňka
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 13 cherry
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 14 třešeň
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 15 červený
Proakv lihové mořidlo 500 ml 16 mahagon světlý
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 17 mahagon
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 18 tropický mahagon
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 19 ořech
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 20 hněď tmavá
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 21 palisandr
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 22 čerň eben
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 23 jedle
ProAkv lihové mořidlo 500 ml 24 modř
Pryskyřice epoxidová 1200 400 g
Pryskyřice epoxidová 1200 800 g
Pryskyřice epoxidová 1200 5 kg
Pryskyřice epoxidová 1200 10 kg
Pryskyřice polyesterová LAMIT 109 500 g
Pryskyřice polyesterová LAMIT 109 1 kg
Pryskyřice polyesterová LAMIT 109 5 kg
Pryskyřice polyesterová LAMIT 109 10 kg
Pyrosiřičitan draselný E224 10 g
Renolast 3 kg
Renolast 7 kg

EAN kód
8595030527747
8595030527761
8595030527730
8595030527716
8595030527785
8595030520120
8595030527778
8595030520106
8595030527723
8595030527754
8595030526665
8595030541286
8595030541064
8595030513481
8595030511845
8595030540630
8595030541514
8595030523497
8595030523503
8595030540517
8595030523510
8595030540531
8595030521462
8595030541811
8595030520908
8595030520915
8595030520922
8595030541293
8595030540524
8595030520892
8595030511562
8595030511579
8595030511586
8595030511593
8595030511609
8595030511616
8595030511623
8595030511630
8595030511647
8595030511654
8595030511661
8595030540760
8595030540777
8595030540784
8595030540791
8595030570026
8595030540708
8595030521004
8595030521011
8595030521028
8595030521035
8595030521042
8595030526054
8595030525873
8595030525927
8595030526108
8595030525880
8595030526047
8595030525972
8595030525910
8595030526078
8595030526061
8595030525934
8595030526009
8595030525958
8595030526092
8595030525903
8595030525996
8595030525989
8595030526085
8595030526023
8595030525941
8595030526030
8595030525897
8595030525965
8595030526016
8595030511074
8595030511081
8595030521486
8595030512071
8595030511036
8595030511043
8595030521479
8595030512088
8595030525514
8595030520816
8595030520823

UN ADR skup. ks. řada/
kód třída balení paleta paleta
3269
3269
3269
3269
3269
3269
3269
3269
3269
3269
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
1170
3082
3082
3082
3082
1866
1866
1866
1866

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1139
1139

3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12
6
8
4
1
8
4
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
15
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
4
4
1
1
120
1
1

1200
1008
1152
432

300
168
192
108

1152
432
120
72
44
44
24
12
432
72
44
24
18
12
1575
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
980
960
640
72
48
960
480
72
48

192
108
24
18
11
11
8
6
108
18
11
8
6
6
315
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
80
80
24
12
80
80
24
12

96
45

24
15
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Str. Název výrobku

Název výrobku HU

21
21
34
36
34
34
34
34
34
34
36
34
34
34
34
26
26
54
53
53
53
38
38
38
38
28
28
28
28
28
28
28
28
28
66
20
53
53
53
34
34
25
25
33
33
33
66
23
23
23
24
24
24
24
42
42
42
43
46
46
59
59
59
59
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
51

Renolast bitumes festék 16 kg
Renolast bitumes festék 30 kg
Rudoki höálló tömítö 1,8 kg
3x300 g Prakk modellgipsz
Modellgipsz fehér 1 kg
Modellgipsz fehér 2 kg
Modellgipsz fehér 3 kg
Modellgipsz fehér 5 kg
Modellgipsz fehér 20 kg
Modellgipsz fehér 40 kg
Rugalmas gipsz 1 kg
Szürkegipsz építésze 1 kg
Szürkegipsz építésze 3 kg
Stukatúrgipsz 5 kg
Stukatúrgipsz 20 kg
Gipsztömítö Proﬁ 300 g
Gle gipsz 1 kg
Kálium-nitrát E252 70 g
Zöldgálic 500 g
Zöldgálic 1 kg
Vasgálic 1 kg
Üvegszálas tex lia 355 0,5m2
Üvegszálas tex lia 355 2m2
Üvegszálas tex lia 500 0,5m2
Üvegszálas tex lia 500 2,0m2
Üvegezö ki 310 ml kartus piros
Üvegezö ki 310 ml kartus szürke
Üvegezö ki proﬁ piros 700 g
Üvegezö ki proﬁ piros 2 kg
Üvegezö ki proﬁ szürke 700
Üvegezö ki szürke 1 kg
Üvegezö ki proﬁ szürke 2 kg
Üvegezö ki szürke 6 kg
Üvegezö ki szürke 17 kg
Fabalzsam 180 g
Tűzálló alumínium festék 100 g
Útszóró só 5 kg
Útszóró só 10 kg
Útszóró só 25 kg
Samotpor 1 kg
Samotpor 5 kg
Habosíto tömítö Proﬁ 250 ml
Habosíto tömítö Proﬁ 1 l
Spatulya 20mm
Spatulya 50mm
Spatulya 80mm
Oltóviasz 180 g
Stukkó tömítö Proﬁ tubus 300 g
Stukkó tömítö Proﬁ 500 g
Stukkó tömítö Proﬁ 2 kg
Svéd tömítö Proﬁ tubus 300 g
Svéd tömítö Proﬁ 500 g
Svéd tömítö Proﬁ 2 kg
Svéd Tömítő Proﬁ 5 kg
Tapétaragasztó 1 kg folyékony
Tapétaragasztó 3 kg folyékony
Tapétaragasztó 10 kg folyékony
Tapétaragasztó porállagú 250 g
Folyékony falfény fehér 500 g
Folyékony falfény arany 500 g
Terpenn olaj 450 g
Terpenn olaj 850 g
Terpenn olaj 4 kg
Terpenn olaj 8,5 kg
Thermoline 01 Vanília 4 kg
Thermoline 02 Caﬀé La e 4 kg
Thermoline 03 Napraforgó 4 kg
Thermoline 04 Narancssárga 4 kg
Thermoline 05 Mandarin 4 kg
Thermoline 06 Azúrkék 4 kg
Thermoline 07 Korálpiros 4 kg
Thermoline 08 Bordeaux 4 kg
Thermoline 09 Hegyi mező 4 kg
Thermoline 10 Aloe Vera 4 kg
Thermoline fehér 4 kg
Thermoline 01 Vanília 100 g
Thermoline 02 Caﬀé La e 100 g
Thermoline 03 Napraforgó 100 g
Thermoline 04 Narancssárga 100 g
Thermoline 05 Mandarin 100 g
Thermoline 06 Azúrkék 100 g
Thermoline 07 Korálpiros 100 g
Thermoline 08 Bordeaux 100 g
Thermoline 09 Hegyi mező 100 g
Thermoline 10 Aloe Vera 100 g
Thermoline fehér 100 g
Triomax granulate 270 g + 10% Ingyen

Renolast 16 kg
Renolast 30 kg
RUDOKITT 1,8 kg - žáruvzdorný tmel
Sádra 3x300 g PRAKTIK bílá modelářská
Sádra bílá 1 kg modelářská
Sádra bílá 2 kg modelářská
Sádra bílá 3 kg modelářská
Sádra bílá 5 kg modelářská
Sádra bílá 20 kg modelářská
Sádra bílá 40 kg - ALMOD LC BPB
Sádra plascká 1 kg
Sádra šedá 1 kg stavební
Sádra šedá 3 kg stavební
Sádra šedá 5 kg stavební
Sádra šedá 20 kg stavební
Sádrový tmel PROFI 300 g
Sádrový tmel PROFI 1 kg
Sanytr dusičnan draselný 70 g E252
Skalice Modrá 500 g
Skalice Modrá 1 kg
Skalice Zelená 1 kg
Skelná tkanina 355 0,5m2
Skelná tkanina 355 2,0m2
Skelná tkanina 500 0,5m2
Skelná tkanina 500 2,0m2
Sklenář. tmel kartuš červený 310 ml
Sklenář. tmel kartuš šedý 310 ml
Sklenář. tmel PROFI červený 700 g
Sklenář. tmel PROFI červený 2 kg
Sklenář. tmel PROFI šedý 700 g
Sklenář. tmel PROFI šedý 1 kg
Sklenář. tmel PROFI šedý 2 kg
Sklenář. tmel PROFI šedý 6 kg
Sklenář. tmel PROFI šedý 17 kg
Stromový balzám 180 g
STŘÍBŘENKA 100 g
Sůl posypová 5 kg
Sůl posypová 10 kg
Sůl posypová 25 kg
Šamotová výmazová hmota 1 kg
Šamotová výmazová hmota 5 kg
Šlehaný tmel PROFI 250 ml
Šlehaný tmel PROFI 1L
Špachtle Kiort Proﬁ 20 mm
Špachtle Kiort Proﬁ 50 mm
Špachtle Kiort Proﬁ 80 mm
Štěpařský vosk ZAHRADA 180 g
Štukový tmel PROFI 300 g tuba
Štukový tmel PROFI 500 g
Štukový tmel PROFI 2 kg
Švédský tmel PROFI 300 g tuba
Švédský tmel PROFI 500 g
Švédský tmel PROFI 2 kg
Švédský tmel PROFI 5 kg
TAPETA 1 kg
TAPETA 3 kg
TAPETA 10 kg
TAPETA 250 g prášková
Tekutý hedvábný lesk bílý 500 g
Tekutý hedvábný lesk zlatý 500 g
Terpentýnový olej 450 g
Terpentýnový olej 850 g
Terpentýnový olej 4 kg
Terpentýnový olej 8,5 kg
Thermoline® 4 kg 01 Vanilka
Thermoline® 4 kg 02 Caﬀé La e
Thermoline® 4 kg 03 Slunečnice
Thermoline® 4 kg 04 Pomeranč
Thermoline® 4 kg 05 Mandarinka
Thermoline® 4 kg 06 Azurová
Thermoline® 4 kg 07 Korálová červeň
Thermoline® 4 kg 08 Vínová Bordeaux
Thermoline® 4 kg 09 Horská louka
Thermoline® 4 kg 10 Aloe Vera
Thermoline® 4 kg bílý
Thermoline® 100 g tester 01 Vanilka
Thermoline® 100 g tester 02 Caﬀé La e
Thermoline® 100 g tester 03 Slunečnice
Thermoline® 100 g tester 04 Pomeranč
Thermoline® 100 g tester 05 Mandarinka
Thermoline® 100 g tester 06 Azurová
Thermoline® 100 g tester 07 Korálová červeň
Thermoline® 100 g tester 08 Vínová Bordeaux
Thermoline® 100 g tester 09 Horská louka
Thermoline® 100 g tester Aloe Vera
Thermoline® 100 g tester bílý
TRIOMAX 270 g + 10% Zdarma

EAN kód

UN ADR skup. ks. řada/
kód třída balení paleta paleta

8595030520830 1139
8595030520854 1139
8595030511029 ne
8595030523909 ne
8595030530013 ne
ne
8595030530020 ne
8595030523282 ne
8595030525620 ne
8595030510435 ne
8595030510299 ne
8595030530037 ne
8595030530044 ne
8595030523299 ne
8595030525637 ne
8595030540883 ne
8595030541330 ne
8595030521844 ne
8595030510206 3077
8595030510213 3077
8595030510220 ne
8595030511050 ne
8595030511111 ne
8595030512101 ne
8595030521509 ne
8595030526405 ne
8595030525590 ne
8595030541071 ne
8595030541217 ne
8595030541088 ne
8595030520021 ne
8595030541200 ne
8595030520045 ne
8595030520052 ne
8595030523411 ne
8595030521516 ne
8595030520991 ne
8595030521813 ne
8595030521820 ne
8595030523459 ne
8595030520250 ne
8595030521318 ne
8595030525613 ne
8595030541736 ne
8595030541750 ne
8595030541774 ne
8595030511067 ne
8595030541361 ne
8595030541019 ne
8595030541255 ne
8595030513504 ne
8595030521271 ne
8595030541231 ne
8595030541248 ne
8595030523404 ne
8595030525057 ne
8595030525071 ne
8595030523398 ne
8595030520090 ne
8595030511951 ne
8595030525200 1299
8595030525217 1299
8595030526702 1299
8595030525224 1299
8595030511685 ne
8595030511692 ne
8595030511708 ne
8595030511715 ne
8595030511722 ne
8595030511739 ne
8595030511746 ne
8595030511753 ne
8595030511760 ne
8595030511777 ne
8595030511678 ne
8595030513818 ne
8595030513825 ne
8595030513832 ne
8595030513849 ne
8595030513856 ne
8595030513863 ne
8595030513870 ne
8595030513887 ne
8595030513894 ne
8595030513900 ne
8595030513801 ne
8595030523336 1823

3
3
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
9
9
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
3
3
3
3
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
8

1
1
4
15
15
7
5
1
1
1
15
15
5
1
1
4
4
150
8
4
4
1
1
1
1
12
12
8
4
8
6
4
1
1

16
12
432
645
645
371
200
160
42
24
645
645
200
160
42
1152
432
9000
1152
432
432
ne
ne
ne
ne
1200
1200
1152
432
1152
690
432
120
44

8
6
108
75
75
35
30
11
6
3
75
75
30
11
6
192
108
1800
192
108
108
ne
ne
ne
ne
300
300
192
108
192
138
108
24
11

10
1
1
1
15
1
8
4
0
0
0
6
6
8
4
6
8
4
1
8
1
1
20
6
6
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
20

4400
190
105
42
645
200
1152
432
0
0
0
1680
1008
1152
432
1008
1152
432
120
408
180
96
1120
900
900
768
480
126
75
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
2088
2088
2088
2088
2088
2088
2088
2088
2088
2088
2088
1400

440
16
9
6
75
16
192
108
0
0
0
168
168
192
108
168
192
108
24
112
45
48
140
150
150
96
96
42
25
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
280
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Str. Název výrobku

Název výrobku HU

51
51
50
40
40
40
20
20
44
39
47
47
66
66
10
10
10
10
60
60
60
60
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Triomax granulate 500 g
Triomax lefolyósz tó gél 500 g
Triomax hidegzsíroldo szórófejes 500 ml
Edzö P11 10 g
Edzö P11 25g
Edzö P11 700 g
UNIKOLKY Dekor 9+1
UNIKOLKY modellezöfesték 9+1
Univerzális mélyalapozó 2,5L + 20% ingyen
Akril kádjavító sze
Mészhidrát 5 kg
Mészhidrát 10 kg
Mészhidrát kertbe 5 kg
Mészhidrát kertbe 10 kg
Mészfesték 6 kg
Mészfesték 12 kg
Mészfesték 20 kg
Mészfesték 40 kg
Vízüveg 500 ml
Vízüveg 1l
Vízüveg 5l
Vízüveg 10l
Viaszrudacska box
Viszrudacska - fehér
Viaszrudacska - fenyö
Viaszrudacska - bükk
Viaszrudacska - fekete
Viaszrudacska – piros
Viaszrudacska - tölgy
Viaszrudacska – köris
Viaszrudacska – mahagóni
Viaszrudacska - éger
Viaszrudacska - dió
Viaszrudacska – paliszander
Viaszrudacska - natúr
Viaszrudacska - teak
Viaszrudacska - cseresznye
Viaszrudacska - venge
Viaszrudacska - zöld

TRIOMAX 500 g
TRIOMAX Gel 500 g
TRIOMAX Domácnost 500 ml rozprašovač
Tvrdidlo P11 10 g
Tvrdidlo P11 25g
Tvrdidlo P11 700 g
UNIKOLKY Dekor 9+1
UNIKOLKY modelářské b. sada 9+1
Univerzální penetrační nátěr 2,5 l + 20% ZDARMA
Vanaﬁx - opravy akrylátových van
Vápno Čerťák stavba 5 kg
Vápno Čerťák stavba 10 kg
Vápno Čerťák zahrada 5 kg
Vápno Čerťák zahrada 10 kg
Vápno na bílení 6 kg
Vápno na bílení 12 kg
Vápno na bílení 20 kg
Vápno na bílení 40 kg
Vodní sklo 500 ml
Vodní sklo 1 l
Vodní sklo 5 l
Vodní sklo 10 l
Voskový tmel - BOX (32ks)
Voskový tmel BÍLÝ
Voskový tmel BOROVICE
Voskový tmel BUK
Voskový tmel ČERNÝ
Voskový tmel ČERVENÝ
Voskový tmel DUB
Voskový tmel JASAN
Voskový tmel MAHAGON
Voskový tmel OLŠE
Voskový tmel OŘECH
Voskový tmel PALISANDR
Voskový tmel SMRK
Voskový tmel TEAK
Voskový tmel TŘEŠEŇ
Voskový tmel WENGE
Voskový tmel ZELENÝ

EAN kód
8595030523343
8595030523985
8595030525194
8595030540852
8595030540869
8595030540876
8595030525408
8595030523831
8595030511982
8595030521691
8594060160085
8594060160139
8594060160108
8594060160122
8595030510145
8595030510107
8595030525187
8595030511098
8595030519032
8595030519063
8595030519162
8595030513436
8595030525835
8595030541569
8595030541590
8595030541637
8595030541576
8595030541668
8595030541644
8595030541682
8595030541620
8595030541712
8595030541613
8595030541705
8595030541583
8595030541699
8595030541606
8595030541675
8595030541651

UN ADR skup. ks. řada/
kód třída balení paleta paleta
1823
3082
ne
2079
2079
2079
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

8
9
ne
8
8
8
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

20
10
6
10
10
1
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
1
1
32
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1000
1050
504
0
0
0
2000
2000
180
675
144
48
144
48
60
44
33
12
648
384
72
48
1600
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352
2352

200
210
126
0
0
0
200
200
36
135
12
12
12
12
15
11
11
6
216
96
36
24
320
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336












































–
–
–





































–
–
–


–
–
–
–
–
–




























–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–



–
–
–
–
–



































Podpora prodeje
Colorline® vzorkovnice
výška 95 cm x šíře 65 cm
opěrný + závěstný systém
Vzorkovnice nabízí reálné nátahy našich
barev v celkové šíři 68 ods nů

Colorline® malířský vzorník
výška 5 cm x šíře 21 cm
vzorník nabízí reálné nátahy
našich barev 64 ods nů

Stojan Colorline®
výběr 10- nejprodávanějších
barevných ods nů v 4 kg balení

Thermoline® vzorkovnice
výška 90 cm x šíře 45 cm
Vzorkovnice nabízí reálné
nátahy našich barev v celkové
šíři 32 ods nů

Stojan Thermoline®
v 10- barevných ods nech + bílé se vzorkovnicí
s reálnými nátahy v celkové šíři 32 ods nů
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Podpora prodeje

Vzorkovnice Colorline® Premium a Colorline® Metallic Eﬀect
s fyzickými nátahy barev. Rozměr: 45 x 90 cm

Vzorkovnice Colorline®
Rozměr: 45 x 90 cm s fyzickými
nátahy barev

Vzorkovnice Colorline® Exclusive
s fyzickými nátahy barev.
Rozměr: 45 x 90 cm
Skládací vzorkovník Colorline® Premium
a Colorline® Metallic Eﬀect
s fyzickými nátahy barev. Rozměr: 63 x 30 cm

Vzorkovnice Vápno + Primatón® s fyzickými nátahy barev
Rozměr: 60 x 45 cm

Stojan Colorline® Premium
a Colorline® Metallic Eﬀect
s fyzickými nátahy barev.
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K ere sk e de l m i márkáin k:
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f a l f e s t é k

színes beltéri falfesték

hőszigete lő

falfe st é k

színező festék

p o r f e s t é k

®

ószer

Barvy nejvyšší kvality

Festékek csúcsminőségben

Társaságunk a felsorolt termékkörökben élvonalbeli
nem csak a cseh és a szlovák piacon, hanem
a Magyarországon és Bulgáriában is. Közeljövőben
a lengyel, orosz és ukrán piacok felé nyitunk.
Vásárlóink részére könnyen értékesíthető
termékskálát kínálunk, amelyet igyekszünk állandóan
bővíteni és tökéletesíteni. Jelenleg partnereink több
mint 600 gyártott tételből válogathatnak a már
megszokott magas minőségben.

AkvLakk és ProAkv színtábla. Méret: 62 x 45 cm

AkvKolor®
színtábla
Méret: 15 x 80 cm

BG Дружеството Kittfort Praha s.r.o. (Китфорт
Прага ООД) е чешка фирма, основана на семейни
начала, която е започнала да работи на
европейския пазар вече през 1993 год. Със своя
широк обхват тя се явява като един значим
производител на мастици, лепила, смоли,
тонизиращи бои, строителни суровини,
техническа дрогерия и средства за градината.

színező festék

t
tisztí

HU A Kittfort Praha s.r.o. cseh családi vállalkozás,
amely 1993 óta működik Európa különböző piacain.
Gazdag termék kínálatának köszönhetően jelentős
gyártónak számít tömítők, ragasztók, gyanták,
színezők, építőanyagok és ipari vegyszerek piacán.

ek

AkvLazur®
színtábla
Méret: 15 x 80 cm

Нашата компания е един от водещите доставчици
на посочените продукти не само в Република
Чехия, но също и в Словакия, Унгария и България.
В предстоящия период подготвяме да навлезем
в полския, руския и украинския пазар.
Стремежът ни е да предложим на клиентите си
цялостна гама от продукти, която непрекъснато
допълваме и обогатяваме с нови продукти.
Понастоящем нашите клиенти могат да избират
качествена стока от количество, което съдържа
повече от 600 продукта.
Faki és folyékony fa színtábla

Renolast® színtábla
Méret: 30 x 60 cm

Aluksyl® színtábla
Méret: 30 x 60 cm

Keményfaápoló olaj színtábla
Méret: 30 x 60 cm

ROMANIA

KITTFORT Praha, s.r.o.
Horňátky 1, 277 11 Neratovice
Czech Republic
tel.: +420 315 687 592
e-mail: info@kittfort.cz
www.kittfort.cz
KITTFORT Praha s.r.o.
Löw Tibor
kereskedelmi képviselő
tel.: 0670/5272196
e-mail: lowek@freemail.hu
www.kittfort.hu
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