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Technické spreje

TECH



Zinkový základ pre studenú galvanizáciu. Dlhodobá

ochrana na báze čistého zinku a špeciálnych živíc.

ZINKOVÝ

ZÁKLAD

Z169

POUŽITIE:
Určený je pre maximálnu ochranu kovových povrchov proti korózií ako sú: konštru-
kcie, ploty, odliatky, zvary alebo pozinkované diely, vozidlá a pod.

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

TECH

čuVysoko výdatný zinkový náter. Minimálne 99%-ný čistý zinok. Zabezpe je elektro-
      chemickú reakciu s podkladom. Podkladu dodáva excelentnú ochranu, tvrdosť a

flexibilitu.

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch  musí  byť  pred  aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej
pretraste  počas  1  minúty  tak,  aby  bolo  počuť  hŕkanie  miešacích guličiek. Farbu
striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontál-
ne  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:
Ako vrchnú vrstvu je možné použiť spreje Pinty Plus Basic alebo Evolution. Pre           

 odstránenie farieb odporúčame použitie Greenox odstraňovača farieb.

Nerezový sprej je lesklý antikorózny základ

so vzhľadom nerezovej ocele

I150

NEREZOVÝ

ZÁKLAD

POUŽITIE:
Určený  je  pre  ochranu  zvarov  nerezových  výrobkov,  skladovacích  nádob  ale  aj
kovových konštrukcií ako sú a pod.

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

   Obsahuje  nerezový pigment 316L, ktorý zabezpečuje dokonalú kryciu schopnosť.
Rýchlo schne a dodáva podkladu odolnosť voči poškriabaniu a oderu.

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch  musí  byť  pred  aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej
pretraste  počas  1  minúty  tak,  aby  bolo  počuť  hŕkanie  miešacích guličiek. Farbu
striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontál-
ne  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 odstrá
nenie farieb odporúčame použitie Greenox odstraňovača farieb.



TECH

Galvanický základ pre antikoróznu ochranu, na báze

hliníkového pigmentu a špeciálnych živíc.

POUŽITIE:
Určený je pre maximálnu ochranu kovových povrchov proti korózií ako sú: konštru-
kcie, ploty,  odliatky,  zvary  alebo  pozinkované  diely,  vozidlá,  potrubia, skrutky a
pod. Je vhodný ako opravný sprej po zváraní a pre pozinkované plochy.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Výdatnosť: 400ml = 2m
Schnutie: do 15 min.
Medzináterový interval: 30 min.

     Jedinečný protikorózny ochranný náter s hladkým, jednotným a lesklým filmom.
Podkladu dodáva excelentnú ochranu.

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch  musí  byť  pred  aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej
pretraste  počas  1  minúty  tak,  aby  bolo  počuť  hŕkanie  miešacích guličiek. Farbu
striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontál-
ne  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:
Ako vrchnú vrstvu je možné použiť spreje Pinty Plus Basic alebo Evolution. Pri reno -
vácií 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.

Antikorózny alkydový matný základ na železo.

POUŽITIE:
Určený je  pre  maximálnu ochranu kovových a oceľových povrchov proti korózií vo
vlhkom  prostredí  a  zabezpečuje  lepšiu  priľnavosť  a   dlhšiu  životnosť  vrchného
náteru.

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

Rýchloschnúci základ na železo, bez obsahu chrómu a olova.

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch  musí  byť  pred  aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej
pretraste  počas  1  minúty  tak,  aby  bolo  počuť  hŕkanie  miešacích guličiek. Farbu
striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontál-
ne  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.

GALVANZINC

ZÁKLAD

NA ŽELEZO

I113 I101 I112

TYPY:
Ako vrchnú vrstvu je možné použiť spreje Pinty Plus Basic alebo Evolution. Pri reno -
vácií 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.

G150 G151
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Bezfarebný základ pre plasty. Zabezpečuje

dokonalú priľnavosť vrchnej vrstvy.

Dva v jednom - základ aj kováčska farba. Ultra matná epoxidová

farba pre dekoráciu a ochranu kovových povrchov,

I199

FJ104 FJ113 FJ826

FJ925 FJ825

ZÁKLAD

PRE PLASTY

POUŽITIE:
Ideálny pre modely, automobilové diely (nárazníky, spojlery, zrkadlá a pod.), ako aj
iné plastové výrobky (nábytok, tvrdé plasty, hračky a pod.).

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Výdatnosť: 400ml = 3-4m
Schnutie: do 15 min.
Medzináterový interval: 15 min.

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch  musí  byť  pred  aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej
pretraste  počas  1  minúty  tak,  aby  bolo  počuť  hŕkanie  miešacích guličiek. Farbu
striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontál-
ne  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:
Ako vrchnú vrstvu je možné použiť spreje Pinty Plus Basic alebo Evolution. Pri reno -
vácií 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.

POUŽITIE:
Rýchlo  schnúca farba s veľmi dobrou priľnavosťou na kovové povrchy. Dekorácia a
ochrana pre  zábradlia,  poštové  schránky, lampy, kovové brány, záhradné doplnky
a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Výdatnosť: 400ml = 1m
Schnutie: do 15 min., úplne 24 hod.
Medzináterový interval: 30 min.

Hrubovrstvový   náter   s   efektom  kovaného  železa.  Základný  aj  vrchný  náter  v
jednom.  Odolný  voči  mechanickému  poškodeniu  a  pôsobeniu poveternostných
vplyvov

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch  musí  byť  pred  aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej
pretraste  počas  1  minúty  tak,  aby  bolo  počuť  hŕkanie  miešacích guličiek. Farbu
striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontál-
ne  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 plasty  alebo pozinkované povrchy je potrebné použiť príslušný základ. Pri reno-
vácií 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.

KOVÁČSKA

FARBA
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X101

L150 L104

Blokovanie fľakov na stenách, pred aplikáciou farieb.

Matná biela farba izoluje fľaky po zatečení alebo od dymu.

POUŽITIE:
Používa  sa  na  betónové,  sádrove,  drevené  povrchy  a omietky a murivo. Blokuje
fľaky spôsobené dymom, vodou, fixami, nikotínom a pod. Povrch je potrebné pred
aplikáciou očistiť.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Výdatnosť: 400ml = 2m
Schnutie: do 2 hod.
Medzináterový interval: 10 min.

        Jedinečná  pomôcka  preVýborná krycia schopnosť. Nežltne a izoluje vlhkosť.
maliarov

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch  musí  byť  pred  aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej
pretraste  počas  1  minúty  tak,  aby  bolo  počuť  hŕkanie  miešacích guličiek. Farbu
striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontál-
ne  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.

Vysoko odolný akrylový sprej na disky.

POUŽITIE:
           Určený pre jednoduchú ochranu a dekoráciu hliníkových aj kovových diskov a
        krytiek kolies. Má výbornú odolnosť voči mechanickému opotrebeniu, vlhkosti

 a palivám. Povrch musí byť pred aplikáciou dobre očistený.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Výdatnosť: 400ml = 2m
Schnutie: 15 min.
Medzináterový interval: 30 min.

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch  musí  byť  pred  aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej
pretraste  počas  1  minúty  tak,  aby  bolo  počuť  hŕkanie  miešacích guličiek. Farbu
striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontál-
ne  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.

BLOKÁTOR 

FĽAKOV

SPREJ NA

DISKY

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

-podkladová vrstva nemá dostatočnú priľnavosť je potrebné ju odstrániť . Pre odstrá
nenie farieb odporúčame použitie Greenox odstraňovača farieb.
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Farba pre povrchy vystavené vysokým teplotám.

Odolnosť upraveného povrchu je do 600°C.

POUŽITIE:
Ideálna  pre  povrchy  vystavené  vysokým  teplotám:  výfuky, tepelné zdroje a pod.
Upravené  povrchy  je  potrebné  zahrievať  pomaly  a  postupne, až po dosiahnutie
maximálnej teploty.

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

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch  musí  byť  pred  aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej
pretraste  počas  1  minúty  tak,  aby  bolo  počuť  hŕkanie  miešacích guličiek. Farbu
striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontál-
ne  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.

Biela farba na radiátory. Rýchlo schnúci akrylový

email s odolnosťou do 90 st.C, ktorý nežltne.

POUŽITIE:
-Ideálna pre povrchovú úpravu a renováciu všetkých typov radiátorov, vrátane hliní

kových, taktiež pre teplovodné rozvody a pod. Povrch je potrebné pred aplikáciou
vyčistiť.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Výdatnosť: 400ml = 2m
Schnutie: 15 min.
Medzináterový interval: 5 min.

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch  musí  byť  pred  aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej
pretraste  počas  1  minúty  tak,  aby  bolo  počuť  hŕkanie  miešacích guličiek. Farbu
striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontál-
ne  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 odstrá
nenie farieb odporúčame použitie Greenox odstraňovača farieb.

ŽIARUVZDORNÁ

FARBA

SPREJ NA

RADIÁTORY

A150 A104

RAL 9010

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

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

Rýchlo schnúci lesklý akrylový email
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Rýchlo schnúci email so vzhľadom nereze.

Zabraňuje oxidácií.

POUŽITIE:
Ideálna  pre  renováciu spotrebičov v domácnosti. Má elegantný a moderný vzhľad.
Pred  aplikáciou  musí  byť  povrch očistený. Nesmie sa čistiť agresívnymi prostried-
kami.

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

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch  musí  byť  pred  aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej
pretraste  počas  1  minúty  tak,  aby  bolo  počuť  hŕkanie  miešacích guličiek. Farbu
striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontál-
ne  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.

Rýchlo schnúci antikorózny sprej. Biely a vysoko lesklý.

POUŽITIE:
-Ideálna pre renováciu spotrebičov v domácnosti. Prekrýva poškodenia a opotrebo

vané miesta.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Výdatnosť: 400ml = 2m
Schnutie: 15 min.
Medzináterový interval: 5 min.

AKO APLIKOVAŤ:
Povrch  musí  byť  pred  aplikáciou farby čistý, suchý a zbavený voľných častíc. Sprej
pretraste  počas  1  minúty  tak,  aby  bolo  počuť  hŕkanie  miešacích guličiek. Farbu
striekajte so vzdialenosti 25-30 cm v tenkých a rýchlych vrstvách najprv horizontál-
ne  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 odstrá
nenie farieb odporúčame použitie Greenox odstraňovača farieb.

SPREJ NA

NEREZOVÉ

SPOTREBIČE

E150

RAL 9016

SPREJ

NA BIELU

TECHNIKU

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

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