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Čierna a matná vrchná farba.

Na upravené tabule je možné písať a povrch umývať.

TABUĽOVÁ

FARBA

POUŽITIE:
Upravené  povrchy  sa  stávajú  popisovateľnými  ako bežná školská tabuľa. Farba je
vhodná pre drevo, kov, kartón, textil, kameň, sklolaminát, tvrdé plasty a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Výdatnosť: 400ml = 2m
Schnutie: 2 hod., úplne 4 hod.
Možnosť písať: 48 hod.

       Špičková farba s vysokou krycou schopnosťou a elasticitou. Umožňuje vytvárať
povrchy s vysokou tvrdosťou a životnosťou.

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý, zbavený voľných častíc, hrdze a  

    mastnovy. Sprej prestraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích
     guličiek. Striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv

horizontálne a potom vertikálne.Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu
hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať

-iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím. Písanie kriedou a následné umýva
nie je možné po 2-3 dňoch.

Chrómový efekt pre dekoratívne účelyCHRÓMOVÝ

EFEKT

POUŽITIE:
Rýchlo schnúca farba pre dekoratívne účely. Vhodná na kov, sklo, prútie, keramiku
a väčšinu plastov.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Výdatnosť: 400ml = 2m
Schnutie: 30 min.
Medzináterový interval: 1 hod.

TYPY: 
Pred aplikáciou na kovové povrchy je potrebné použiť Pinty Plus základ na železo.   

     Pri aplikácií na plasty je potrebné použiť Pinty Plus základ na plasty. Pri renovácií
        vopred upravených výrobkov je potrebné povrch jemne zdrsniť. Ak podkladová

vrstva nemá dostatočnú priľnavosť je potrebné ju odstrániť. Pre odstránenie farieb
odporúčame použitie Greenox odstraňovača farieb.

C150 C151

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý, zbavený voľných častíc, hrdze a  

    mastnovy. Sprej prestraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích
     guličiek. Striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv

horizontálne a potom vertikálne.Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu
hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať

-iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím. Písanie kriedou a následné umýva
nie je možné po 2-3 dňoch.

TYPY:
Pred aplikáciou na kovové povrchy je potrebné použiť Pinty Plus základ na železo.   

     Pri aplikácií na plasty je potrebné použiť Pinty Plus základ na plasty. Pri renovácií
        vopred upravených výrobkov je potrebné povrch jemne zdrsniť. Ak podkladová

vrstva nemá dostatočnú priľnavosť je potrebné ju odstrániť. Pre odstránenie farieb
 odporúčame použitie Greenox odstraňovača farieb. Upravené povrchy nesmú byť

čistené detergentami, lakované alebo brúsené.
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Rýchlo schnúci univerzálny základ.

Matný vzhľad a prekrývanie pórov.

UNIVERZÁLNY

ZÁKLAD

ART & CRAFT

Matný biely sádrový základ, vhodný pre prípravu podkladu,

ktorý bude upravený vrchnou farbou.

SÁDROVÝ

ZÁKLAD

POUŽITIE:
          Okrem zlepšenia priľnavosti je ideálny pre prekrytie pórov na dreve, omietke

obkladačkách a iných pórovitých materiáloch. Je vhodný pre interiér aj exteriér.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Výdatnosť: 400ml = 1,4-1,6 m
Schnutie: 1 hod.
Medzináterový interval: 24 hod.

Vysoká  krycia  schopnosť  a  priľnavosť na drevo, kovové povrchy, plasty, melamín,
postforming a pod. Neobsahuje chróm.

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý, zbavený voľných častíc, hrdze a  

    mastnovy. Sprej prestraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích
     guličiek. Striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv

horizontálne a potom vertikálne.Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu
hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať
iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím. 

TYPY: 
Pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledného efektu je povrch potrebné upraviť         
niektorým zo sprejov Pinty Plus, po 24 hod.

POUŽITIE:
Vytvára základ pre použitie rôznych materiálov ako plátno (bavlna, ľan, polyester),
drevo,  preglejka,  kartón,  sádrokartón,  celulóza,  betón a pod. Po zaschnutí môže
byť  okamžite  premaľovaný.  Do 15 min. je možné umyť vodou. Pre dosiahnutie čo
najhladšieho povrchu je potrebné aplikovať niekoľko vrstiev a jemne prebrúsiť pre
dosiahnutie  žiadaného  efektu.  Pri  úprave  väčších  plôch  je  použiteľný ako plnič,
ktorý znižuje spotrebu vrchnej farby.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Výdatnosť: 400ml = 2m
Schnutie: 30 min., úplne 24 hod.

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý, zbavený voľných častíc, hrdze a  

    mastnovy. Sprej prestraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích
     guličiek. Striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv

horizontálne a potom vertikálne.Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu
hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať
iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

TYPY:
Pri renovácií vopred upravených výrobkov je potrebné povrch jemne zdrsniť. Ak      

             podkladová vrstva nemá dostatočnú priľnavosť je potrebné ju odstrániť. Pre
odstránenie farieb odporúčame použitie Greenox odstraňovača farieb.

Pretvára podklad na plátno. 
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Vodou riediteľný bezfarebný rýchlo schnúci lak

pre remeselné a umelecké práce.

LAK NA 

BÁZE VODY

Bezfarebný a rýchlo schnúci akrylový lak.

Lesklý, saténový alebo matný. Nežltne.
LAK

POUŽITIE:
Toto nové zloženie umožňuje použitie v interiéri. Ochraňuje a podklady ako drevo,
omietky, živice, korok, keramiku, kameň, sádrokartón, celulózu alebo papier pred
vlhkosťou. Zjasňuje farby a je ho možné odstrániť vodou a saponátom do 15 min.
od aplikácie.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Výdatnosť: 400ml = 1,4 m
Schnutie: 1 hod., úplne 24 hod.

Ekologicky priaznivý, nezapáchjúci a pre zdravie neškodný sprej. Lesklý, saténový a
matný. Nežltne.

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý, zbavený voľných častíc, hrdze a  

    mastnovy. Sprej prestraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích
     guličiek. Striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv

horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu
 hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom  a stlačte trysku, kým nebude vychádzať

iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

POUŽITIE:
    -Ochraňuje a podklady a ko drevo, omietky, živice, korok, keramiku, kameň, sádro

kartón, celulózu alebo papier pred vlhkosťou. Zjasňuje farby.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Výdatnosť: 400ml = 2 m
Schnutie: 30 min.

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý, zbavený voľných častíc, hrdze a  

    mastnovy. Sprej prestraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích
      guličiek. Striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv

horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu
hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať
iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.
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Špeciálny lesklý akrylový lak

pre ochranu a renováciu olejomalieb

LAK NA 

OLEJOMAĽBY

Priehľadný a bezfarebný fixačný sprej pre umelecké práce.

Rýchlo schne, je vodeodolný a nežltne.
FIXATÍV

POUŽITIE:
-Tento trvalý fixatív je riešením pre umelecké práce ako sú maľby vodovými farba

           mi, pastelom, ceruzou, uhlíkom, tušom a pod. Ideálny je pre fotografie, mapy,
fotokópie, keramiku atď.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Výdatnosť: 200ml = 1 m
Schnutie: 10 min.

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý, zbavený voľných častíc, hrdze a  

    mastnovy. Sprej prestraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích
      guličiek. Striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv

horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako jednu
hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude vychádzať
iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím.

POUŽITIE:
        Jednoducho sa používa a j e ideálny pre ochranu a renováciu olejomalieb pred

prachom a vlhkosťou. Ochrana je permanentná.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Výdatnosť: 200ml = 1 m
Schnutie: 30 min.

Rýchlo schne, je veľmi flexibilný a zachováva prirodzené farby.

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch musí byť pred aplikáciou farby čistý, suchý, zbavený voľných častíc, hrdze a 

   mastnovy. Sprej prestraste počas 1 minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích
     guličiek. Striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv

           horizontálne a potom vertikálne. Je lepšie nastriekať viac tenkých vrstiev ako
         jednu hrubú. Po použití sprej obráťte hore dnom a stlačte trysku, kým nebude

 vychádzať iba plyn. Takto ochránite trysku pred upchatím. 

TYPY: 
Výrobok  najprv  odskúšajte  na malej ploche alebo na vzorke, aby ste predišli neko-
mpatibilite. Začiatok aj koniec striekania musí byť mimo objektu.

Ochrana pre prachom a vlhkosťou

TYPY: 
Výrobok  najprv  odskúšajte  na malej ploche alebo na vzorke, aby ste predišli neko-
mpatibilite. Začiatok aj koniec striekania musí byť mimo objektu.
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Dočasné lepidlo v spreji, priehľadné a rozpúšťadlové
DOČASNÉ

LEPIDLO

POUŽITIE:
    Toto lepidlo v spreji má široké možnosti použitia. Je určené pre dočasné lepenie

           ľahkých materiálov, ktoré budú premiestňované a prilepované niekoľko krát:
papier, kartón, koža, laminát, korok, sklolaminát, kovové fólie, peny a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Balenie: 400ml

Je určené špeciálne pre profesionálne remeselné a umelecké práce.

AKO APLIKOVAŤ:
Sprej prestraste počas 1  minúty tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guličiek.       

       Lepený materiál musí byť čistý. Nanášajte v rovnomerných tenkých vrstvách na
       oba zlepované povrchy. Pri normálnych p odmienkach počkajte 1-5 min. Potom

plochy spojte. Čas závisí od podmienok a nasiakavosti podkladu.

TYPY: 
Výrobok umožňuje prilepiť šablóny, na ktoré bol aplikovaný. Následne je možne      
viacnásobné odlepenie a prilepenie podľa potreby. 

PVC glitre v rôznych odtieňoch dodávajú lesk

a perleťový efekt vašim dekoráciám
GLITRE

Scrapbooking, umelecké práce ale aj vianočné ozdoby a iné projekty.

AKO APLIKOVAŤ:
Aplikujte vrstvu Pinty plus bezfarebného laku alebo Pinty plus Evolution. Do
mokrého filmu ihneď vsypte glitre. Po niekoľkých minútach potraste objektom
a odstráňte prebytok glitrov. Po zyschnutí môžete aplikovať ďalšiu vrstvu laku.
Nepouživať pre vodouriediteľné materiály.

Nepoužívajte na pripojené elektrické spotrebiče a aplikujte vo vetraných

priestoroch. Po použití vhoďte prázdny obal do žltého kontajnera.

BALENIE:

100 ml
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